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العظماء ال يموتون ،وتظل أعمالهم خالدة في
ذاكرة أوطانهم ،والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان،
فقيد اإلمارات أحد هؤالء العظماء ،الذي سيظل
صفحة مضيئة في تاريخ دولتنا ،ورمزاً للتضحية والبذل
والعطاء واألصالة ،رحمه هللا ،وأسكنه فسيح جناته.

162
مجموع الصفقات حتى
اليوم الرابع أكثر من

مليار درهم

17

مليار درهم صفقات القوات المسلحة
لليوم الرابع

أكثر من  17مليار دهم قيمة صفقات القوات
المسلحة حتى اليوم الرابع
بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها القوات املسلحة خالل اليوم الرابع
من معرض ديب الدويل للطريان يف دورته الحالية 15 ،صفقة ،بقيمة ما
يفوق  3مليار درهم ،ما يعزز مكانة ديب موقعا ً ألكرب الصفقات يف
هذا املجال.

وأعلن اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع املساعد
للخدمات املساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة للمعرض
املتحدث الرسمي بإسم معرض ديب الدويل للطريان 2019عن إبرام  15صفقة
يف اليوم الرابع للمعرض بقيمة تفوق  3مليارات درهم.
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البواردي يقوم بجولة خارجية لمعرض دبي للطيران

قام معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بجولة
خارجية زار فيها عدداً من الرشكات املشاركة يف فعاليات املعرض الدويل
للطريان يف ديب .2019
واطلع معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع يف جولته الخارجية للمعرض
عىل أحدث ما أنتجته الرشكات من أنواع متعددة للطائرات واملقاتالت
والصواريخ واألنظمة ،والتي حرصت عىل التواجد يف معرض ديب للطريان
هذا العام ،وقد بدأها بطائرة النقل االمريكية  ،KC 46والطائرة اليابانية
 ،C- 2مرورا ً بالطائرة الربازيلية  ،C- 390والطائرة السويدية لالستطالع،
وطائرة بدر  ،B 250إضافة إىل طائرة النقل االسبانية .A 400
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كام قام معاليه بزيارة اللجنة العسكرية املنظمة ملعرض ديب للطريان
 2019وقدم شكره ألعضاء اللجنة مشيدا بحسن التنظيم والتنسيق ،وأكد
أن املعرض يعكس القدرات الوطنية لدولة اإلمارات وريادتها يف كافة
القطاعات من حيث مستوى التخطيط والتنظيم والقدرات التصنيعية يف
املجاالت الدفاعية.
وأبدى معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع
إعجابه مبا وصلت له صناعة الطريان هذه الدورة من متيز ومنافسة تصب
يف صالح تطور هذا القطاع الهام الذي يساهم يف التطور االقتصادي الوطني
لدولة اإلمارات ويدفع عجلة التقدم.
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل مساعد وزير الدفاع الباكستاني

استقبل سعادة مطر سامل عيل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع  -مبكتبه يف «معرض ديب للطريان - »2019
اللواء محمد نديم مساعد وزير الدفاع الباكستاين
الذي يزور البالد للمشاركة يف فعاليات املعرض
والوفد املرافق له.
وبحث الجانبني عالقات الصداقة وأوجه التعاون
القامئة بني القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية

املتحدة والجمهورية الباكستانية.
كام تم خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون
والتنسيق يف عدد من املجاالت العسكرية والدفاعية
يف ظل الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل
آفاق أوسع ومبا يحقق املصالح املشرتكة ،وتناول
اللقاء آخر التطورات واملستجدات يف املنطقة
والقضايا ذات االهتامم املشرتك.

وأثنى الضيف الباكستاين عىل مستوى التنظيم
العايل ملعرض ديب للطريان الذي استطاع أن يحظى
باهتامم العامل يف استقطابه لكربى الرشكات العاملية
املتخصصة يف قطاع الطريان والفضاء ،والذي أعطى
الفرصة للرشكات العاملية للتنافس عىل عرض أحدث
ما توصلت له من صناعات عسكرية وطائرات
ومعدات وأنظمة.

الوكيل المساعد للصناعات يلتقي وفدا برتغاليا في معرض دبي للطيران

التقى سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلويش الوكيل املساعد
للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية خالل معرض ديب للطريان  .. 2019كالً
عىل حده السيد جونز جيسوس عضو مجلس الصناعات الدفاعية الوطنية
الربتغايل .واللواء سيبيكا نائب رئيس أركان القوات املسلحة التشيكية .تم
خالل اللقائني استعراض أوجه التعاون وسبل تعزيز العالقات ،ومناقشة
عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة ،وخاصة يف مجال الصناعات
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الدفاعية والعسكرية التي تعد الركيزة األساسية والحيوية لالقتصاد ،وأحد
مظاهر التقدم الصناعي والتقني ملا لها من أهمية يف دفع عجلة التقدم
والتطور .وأثنى عضو مجلس الصناعات الدفاعية الوطنية الربتغايل عىل
معرض ديب للطريان يف الدورة السادسة عرش ملا يتمتع من حسن التنظيم
والتنسيق ،وباملستوى الراقي يف استقبال الضيوف ،ومتنى للمعرض املزيد
من التقدم والنجاح.
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قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل عدداً من ضيوف المعرض

استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص
محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي
يف مكتبه مبعرض ديب للطريان  2019كال عىل حدة
الفريق مالح توجيهي ركن عصام الدين كوكر
رئيس اركان القوات الجوية السوداين و اللواء
تسانكو ستويشيف قائد القوات الجوي البلغاري
و اللواء كورنيليو بوستو مدير رئيس اركان الدفاع
الروماين و اللواء عامر عمراين قائد القوات الجوية
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عن اإلقليم الجزائري و اللواء ياسيك بشتوا قائد
القوات الجوية البولندي.
وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون،
التي تربط بني دولة اإلمارات ودول الضيوف خاصة
ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية وسبل
تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة.
وتبادل األحاديث حول أهمية انعقاد معرض ديب
الدويل للطريان ،باعتباره حدثا عسكريا عامليا،

يستقطب كبار الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة
الطريان ،ويؤمه كبار املسؤولني وصناع القرار من
دول املنطقة ملا يوفره من أرضية تعرض آخر
ما توصلت إليه التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي
متطلبات واحتياجات دول العامل .وأشاد الضيوف
بحسن إدارة وتنظيم املعرض ،وما يشهده من
إقبال متواصل ،يربهن عىل نجاح دولة اإلمارات
وريادتها يف الصناعة املعرضية.
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رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات يلتقي وفد نيوزلندا

استقبل اللواء الركن طيار مبارك عيل النيادي رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات
والتعاون بوزارة الدفاع يف معرض « ديب للطريان  ،« 2019اللواء جوي توين
ديفيس نائب قوة دفاع نيوزلندا والوفد املرافق له .وتم خالل اللقاء بحث أوجه
التعاون الثنايئ والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بني دولة اإلمارات ونيوزلندا،

وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك ،خاصة يف
املجال الدفاعي وسبل تعزيزها مبا يخدم البلدين .وأشاد الضيف بنجاح معرض
« ديب للطريان « وما تضمنه من فعاليات متميزة هذا العام ،وأبدى إعجابه
بالتنظيم وحجم املعروضات التي تضمنها املعرض.

القوات المسلحة تعتزم شراء  24طائرة 250 B
بقيمة تتجاوز  2مليار درهم

أعلنت القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة نيتها رشاء 24
طائرة من طراز  B 250وهي طائرات إسناد جوي قريب لدعم القوات
الجوية والدفاع الجوي من رشكة كالدس  CADUSاإلماراتية مببلغ 2
مليار و 273مليونا و  213الف درهم ،شامالً قطع الغيار واالسناد الفني.
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و أكد سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلويش ،نائب املدير
التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة ملعرض ديب للطريان  2019خالل املؤمتر
الصحفي للمعرض أن الصفقه تأيت انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفري
اإلمكانيات والقدرات العسكرية املتطورة للقوات املسلحة.
5
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أكثر من  17مليار دهم قيمة صفقات القوات
المسلحة حتى اليوم الرابع

بلغت قيمة الصفقات التي أبرمتها القوات
املسلحة خالل اليوم الرابع من معرض ديب الدويل
للطريان يف دورته الحالية 15 ،صفقة ،بقيمة ما
يفوق  3مليار درهم ،ما يعزز مكانة ديب موقعاً
ألكرب الصفقات يف هذا املجال.
وأعلن اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي
وكيل وزارة الدفاع املساعد للخدمات املساندة
الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة
للمعرض املتحدث الرسمي بإسم معرض ديب
الدويل للطريان 2019عن إبرام  15صفقة يف اليوم
الثالث للمعرض بقيمة تفوق  3مليارات درهم.
وأوضح يف مؤمتر صحفي أنه بذلك يكون
مجموع قيمة العقود التي أبرمت خالل األيام
الثالثة األوىل ملعرض ديب الدويل للطريان  17مليارا
و 811مليونا و 852ألفا و 862درهام  ،حيث
بلغت قيمة العقود يف اليوم األول ما يقارب 8
مليارات درهم ،أما اليوم الثاين فكانت قيمتها
ما يقارب  7مليارات درهم ،واليوم الثالث 3
مليارات درهم ،وذلك فيام يخص العقود الخاصة
بالقوات املسلحة.
وتفصيال قال الهاشمي إنه تم التعاقد MBDA
 FRANCEلصيانة ذخائر طائرات مرياج 2000
بقيمة مليار و 281مليونا و 400ألف درهم،
كام تم التعاقد مع رشكة  ،GALلتطوير أنظمة
الكرتونية لصالح القوات املسلحة بقيمة 241
مليونا و  315ألفا و  520درهم..و التعاقد مع
رشكة ،Ahmed almazroei metal industries
لتوفري االسناد الفني وقطع الغيار لصالح القوات
الجوية والدفاع الجوي بقيمة  8ماليني درهم و
مع رشكة هاريس ،لرشاء أجهزة إشارية واتصاالت
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 15صفقة للقوات
المسلحة تتجاوز
قيمتها  3مليارات
درهم في ثالث أيام
معرض دبي للطيران

 49مليونا  782ألفا و 289درهام ،كام تم
التعاقد مع رشكة abu dhabi quality and /
 /conformity councilلتقديم خدمات املعايرة
والتدريب واالستشارات بقيمة  20مليون درهم.
وأضاف أنه تم التعاقد كذلك مع رشكة
، ”Northrop Grumman intenational
لتوفري خرباء فنيني للمعاونة الفنية لنظام السيطرة

بقيمة  32مليونا و  940ألفا و166درهام كام
جرى التعاقد مع رشكة أدايس ،لرشاء طائرات
مسرية وتقديم خدمات املساندة الفنية بقيمة
 129مليونا و 754الفا و  574درهام ،كام تم
التعاقد مع رشكة لوكيد مارتن»  ،لرشاء مشبهات
لطائرة  f-61بقيمة  533مليونا و  319ألفا و600
درهم..و التعاقد مع رشكة/mag ds corp/
لرشاء وتعديل طائرات  /Cessna /بقيمة 220
مليونا  380 ،ألف درهم ،والتعاقد كذلك مع
رشكة ADVANCE NAVIGATION7 /
، /POSITIONING CORPORATION
لرشاء أجهزة هبوط آيل  /TTLS/بقيمة  36مليونا
و 698ألفا و 896درهام.
وتم كذلك التعاقد مع رشكة HELLINEC/
 ،/لتدريب فنيني بقيمة  19مليونا 79 ،ألفا
و  760درهام ،باإلضافة إىل التعاقد مع رشكة
أنرتناشيونال جولدن جروب لتقديم مساندة
فنية لألهداف األرضية املتحركة بقيمة  13مليونا
و 651ألفا و 871درهام ،إىل جانب التعاقد مع
 ،/KBP /لتوفري قطع غيار نظام الدفاع الجوي
البانزر بقيمة  13مليونا  ،و 651ألفا و 871درهام.
وقال إنه تم التعاقد مع رشكة HANWAHA/
 /CORPORATIONلرشاء ذخائر مختلفة
بقيمة  220مليونا و  380ألف درهم ،ومع /
 ،/LEONARDAلرشاء طائرات /AW139/
بقيمة  155مليونا و  592ألف درهم ،والتعاقد
مع رشكة GLOBAL INDUSTRIAL&/
 ،/DEFENCE SOLUTIONSلرشاء أنظمة
الذخائر /فيوزات /بقيمة  33مليونا و 57ألف
درهم.
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لي توملينسون لـ «درع الوطن»:

 LiteHUDشاشة توفر مجال
رؤية أمامية فائقة ومعلومات
وآنية عن الطيران
حساسة
ّ
أكد «يل توملينسون» ،مدير شاشة العرض األمامية لدى رشكة
 ،BAE Aystemsأن الشاشة األمامية املعروفة عىل نطاق
واسع باسم  HUDهي شاشة عرض تقع مبارشة يف مستوى
نظر الطيار ،وتزيد من إمكانية الوعي املحيطي .ويوفر هذا
النظام معلومات حساسة عن الطريان مع مجال رؤية واسع
عن العامل الخارجي ،مام يسمح للطيارين بفهم البيانات
الحيوية بأسلوب الرؤية األمامية ،مشرياً إىل العديد من املزايا
املميزة لشاشة  ،LiteHUDالشاشة األمامية الفائقة اإلدماج،
والتي ميكن إدماجها يف أي قمرة قيادة تقريباً ،وفيام نص
الحوار.
كيف تعمل شاشة LiteHUD؟
تعمل شاشة  LiteHUDباستخدام تقنية الدليل املوجي
البرصي املسجلة برباءة ،وتعمل هذه التقنية الكاسحة عىل
إزالة التعقيدات والكتل واألحجام املرتبطة بالشاشة األمامية
التقليدية بالتعامل بأسلوب
مبتكر مع الضوء من خالل
ألواح زجاجية متوازية.
ما هي املنصات التي يتم
إدماج شاشة LiteHUD
فيها ..وهل وقع االختيار
عليها ألي من هذه
املنصات؟
ميكن إدماج LiteHUD
يف أي منصة ،وقد وقع
االختيار عليها لسبع
منصات شملت أنواعا ً
مختلفة من الطائرات ،مبا يف ذلك الطائرات ذات املحركات
املروحية التوربينية  Turbopropsوالطائرات املقاتلة وطائرات
النقل.
ما هي الصفات املميزة لشاشة  LiteHUD؟
تتميز شاشة العرض  LiteHUDبأنها أصغر بنسبة  60%وأخف
وزنا ً بنسبة  50%من شاشات العرض  HUDالتقليدية ،وهي
متوافقة مع عدد كبري من الطائرات ،وميكن إدماجها بسهولة
يف شاشات كبرية املساحة ،كام أنها تتميز مبوثوقية تفوق بنسبة
 40%شاشات  HUDالتناظرية التي ال تزال يف الخدمة يف
هذه األيام ،وتعترب شاشات  LiteHUDرائدة يف السوق من
حيث جمعها بني مزايا الحجم والوزن واألداء ،فضالً عن قدرتها
عىل خفض التكلفة إىل حد كبري عىل املستخدم النهايئ.
أين يتم إنتاج  LiteHUDوما حجم الطلب عليها؟
يتم إنتاج  LiteHUDحاليا ً يف منشآت  BAE Systemsيف
روتشسرت باململكة املتحدة ،واعتامدا ً عىل سلسلة توريد عاملية
ميكننا عرض مجموعة من الخيارات للتصنيع والدعم ،كام
نتوقع مبيعات تزيد عن  1,500شاشة  HUDيف املستقبل.
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سلطان بن زايد ..ودرع الوطن

بقلم :يوسف جمعه الحداد  /رئيس التحرير

يعد املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان،
والذي وافته املنية يوم االثنني املايض ،أحد رموز الوطن الرثية ،الذين
ال يغيبون عن ذاكرة الشعب اإلمارايت ووجدانه ،والذين سطروا
أسامءهم بحروف من نور يف ذاكرة الوطن الخالدة ،ملا متيّز به من
خصال ومآثر ،وما قدمه من عطاءات ،وما مارسه من مهام وطنية
أسهمت يف بناء ونهضة الوطن منذ مرحلة التأسيس ويف مرحلة
التمكني.
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان هو أحد األبناء املخلصني يف مدرسة
الوالد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
وأحد رجال الوطن األوفياء الذين عارصوا السنوات األوىل لنشأة
دولة االتحاد ،وعايشوا مسرية كفاح الشيخ زايد ،وكيف انترص عىل
التحديات التي واجهته ،فتأثر به ،وترشب منه مبا يتمتع به القائد
من حنكة وحكمة يف مبارشة مسؤولياته يف مختلف مجاالت العمل
الوطني ،والتفاعل مع الناس واالنفتاح عليهم ومشاركتهم يف أفراحهم
وأحزانهم ،واستفاد من نصائحه ووصاياه الثمينة ،والتي انعكست
بصورة جلية عىل مامرسة املهام واملسؤوليات التي أوكلت إليه خالل
مسريته الحافلة بالعطاء يف خدمة وطننا الحبيب.
لقد كان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،رحمه الله ،صاحب
فكر عسكري رفيع ،ولديه رؤية عميقة بقضايا األمن الوطني
الشامل ،تجسدت بوضوح خالل فرتة إرشافه عىل مجلة “درع
الوطن”( ،)1976-1982والتي تحولت خاللها املجلة إىل نافذة مهمة
للفكر االسرتاتيجي والعسكري ،وشهدت تجديدا ً يف موضوعاتها
وأبوابها ويف اللقاءات والتحقيقات الصحفية  ،كام متيزت هذه الفرتة
الرثية بتفاعل الضباط املواطنني ،حيث كانوا يساهمون مبقاالت
وتحليالت رصينة يف قضايا عسكرية وأمنية واسرتاتيجية .ويبقى قرار
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،رحمه الله ،آنذاك بأن تحول قيمة
إعالنات مجلة “درع الوطن” ،والتي كانت تتجاوز مليوين درهم يف
كل فرتة ،إىل ضباط وضباط صف وأفراد القوات املسلحة ،كمساهمة
من دخل املجلة يف املناسبات الخاصة بهم ،كالزواج وغريها ،خري
شاهد عىل حسه اإلنساين الرفيع ،وأنه بالفعل يجسد مدرسة الشيخ
زايد اإلنسانية قوالً وفعالً.
إن مجلة “درع الوطن” تعتز بهذه الفرتة الرثية ،وتعتربها نرباساً تسري
عىل نهجه يف مواصلة التميز واإلبداع ،يك ترسخ مكانتها ضمن أرقى
املجالت العسكرية املتخصصة يف املنطقة والعامل.
العظامء ال ميوتون ،وتظل أعاملهم خالدة يف ذاكرة أوطانهم ،والشيخ
سلطان بن زايد آل نهيان ،فقيد اإلمارات أحد هؤالء العظامء،
الذي سيظل صفحة مضيئة يف تاريخ دولتنا ،ورمزا ً للتضحية والبذل
والعطاء واألصالة ،رحمه الله ،وأسكنه فسيح جناته.
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بوينج تركز على السالمة واالبتكار والشراكات

أبرمت اتفاقية مع طيران اإلمارات لشراء  30طائرة  9-787دريمالينر

أعلن برنارد دن ،رئيس رشكة بوينج الرشق األوسط
وشامل إفريقيا وتركيا خالل مشاركتها يف معرض
ديب للطريان ،عن طلبات رشاء ومذكرات التزام
واتفاقيات لرشاء  95طائرة تجارية تقدّ ر قيمتها بـ
 17.4مليار دوالر وفق قامئة األسعار الحالية ،كام
أبرمت اتفاقية مع طريان اإلمارات لرشاء  30طائرة
 787-9درمياليرن ،وخطوط طريان أستانا لرشاء 30
طائرة  737ماكس  ،8وطلب رشاء  10طائرات
بوينج من قبل صن إكسربيس ،وطلب رشاء 20
طائرة  737ماكس من قبل إحدى رشكات الطريان.
كام أعلنت الرشكة نفسها عن قيام خطوط بيامن
بنغالدش بطلب رشاء طائريت  787-9درمياليرن،
إىل جانب توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا
لرشاء ثالث طائرات  787-9درمياليرن ،باإلضافة اىل
أنها وقعت اتفاقية مع مرص للطريان الستئجار
طائريت  787-9درمياليرن من أيركاب.
وعىل صعيد العمل املستقبيل ،أعلنت الرشكة
عن توقيع رشاكة اسرتاتيجية مع االتحاد للطريان
للتعاون يف مجال تطوير قطاع الطريان بشكل
مستدام ،مشرية إىل انها اعتبارا ً من العام املقبل
ستستخدم االتحاد للطريان طائرة  787درمياليرن
كمنصة الختبارات طريان تهدف إىل تقييم
املبادرات الكفيلة بتقليل استهالك الوقود وخفض
انبعاثات الكربون ،واستعرضت بوينج أيضاً رؤيتها
لبيئة التنقل املستقبلية ،مبا يف ذلك املركبات
الجوية ذاتية القيادة لنقل الركاب وشحن البضائع.
وأعلنت «بوينج» عن اسم مرشوعها الدفاعي
املشرتك مع رشكة إمرباير ،وستقوم الرشكة الجديدة
التي تحمل اسم “بوينج إمرباير للدفاع” بتطوير
أسواق جديدة لطائرة  C-390ميلينيوم متوسطة
الحجم ومتعددة املهام للنقل والرفع الجوي.
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بوينج تعلن عن طلبات
شراء ومذكرات التزام
واتفاقيات لشراء 95
تقدر قيمتها
طائرة تجارية ّ
بـ  17.4مليار دوالر

إىل ذلك ،حققت بوينج خالل املعرض زخامً
كبريا ً يف أعاملها يف مجال الخدمات ،حيث حصلت
عىل صفقات مع تسعة عمالء يف الرشق األوسط،
مبا يف ذلك اتفاقاً مبدئياً مع االتحاد للطريان ،توفر
بوينج مبوجبه خدمات متعددة ألسطول رشكة
الطريان من طائرات  787درمياليرن .ويغطي هذا
االتفاق كالً من برنامج بوينج لخدمات قطع

الغيار واملكونات ،وبرنامج تبديل عدة الهبوط،
وبرنامج تبديل املكونات عالية القيمة ،وتقلل
هذه الربامج من تكاليف قطع الغيار ،كام تحسن
توافر هذه القطع الهامة فور الحاجة إليها.
 330طائرة نحو الخدمة العام املقبل
وتعتزم طريان اإلمارات زيادة حجم أسطولها من
الطائرات ليصل إىل  330طائرة خالل العقد املقبل
مقارنة مع نحو  269طائرة حاليا ،ليضم أحدث
الطرازات الجديدة مثل بوينج  777اكس ايرباص
 A350مع إمكانية ضم طائرات  787درمياليرن،
بحسب الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية يف
طريان اإلمارات ،عدنان كاظم ،الذي أوضح أن
اسرتاتيجية الرشكة تتضمن الرتكيز عىل تنويع
األسطول وإضافة طائرات متتاز بسعة مقعدية
متوسطة مقارنة بطائرات إيرباص أيه  380وبوينج
 777إي آر ،حيث قامت بطلب رشاء  50طائرة من
طراز إيرباص أيه .350
من جانبه ،أعرب الرئيس التنفيذي لرشكة
بوينج للطائرات التجارية عن سعادته لتأكيد
هذه الطلبية املهمة من إحدى الناقالت الجوية
العاملية،مؤكدا أنها ترسخ خطط طريان اإلمارات
لتشغيل طائرات  787درمياليرن و ،777Xالتي تعد
أكفأ وأفضل تشكيلة من طائرات الجسم العريض
يف هذه الصناعة.
وأشار إىل أن هذه الطلبية الجديدة
ستستحدث وتدعم أكرث من  45ألف وظيفة
إضافية يف صناعة الطريان األمريكية ،ليس لدى
بوينج فحسب ،بل لدى آالف املوردين اآلخرين
يف جميع أنحاء الواليات املتحدة ،الذين تشكل
الرشكات املتوسطة والصغرية نسبة كبرية منهم.
/21نـوفمبـر2019/

تمتلك قدرات قوة عسكرية ثقيلة

ظهور «رفع األحمال الثقيلة» لشركة إيرباص A400M

قدمت رشكة إيرباص عىل خط العرض الثابت يف
معرض ديب للطريان طائرة تابعة للقوات الجوية
امللكية  ، A400Mوقدمت رشكة إيرباص  85طائرة
من طراز  A400Mإىل الخدمات العسكرية لستة
بلدان  ،منها  31ألملانيا  ،و  20من اململكة املتحدة،
و  15إىل فرنسا  ،وتسعة لرتكيا  ،وست ألسبانيا،
وأربعة إىل ماليزيا, Kسجلت هذه الطائرات ما
مجموعه أكرث من  60،000ساعة طريان ،حيث
تقوم مبهام تكتيكية ولوجستية يف إفريقيا والرشق
األوسط  ،مع دعمها أيضً ا للمهام اإلنسانية يف
جميع أنحاء العامل.
ووصف أيوانيس بابارشيستيلو ،رئيس التسويق يف
رشكة إيرباص للدفاع والفضاء  ،طائرة A400M
بأنها "مغري اللعبة" للناقلني الجويني العسكريني،
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحفي الذي أجرته رشكة
إيرباص يف معرض ديب للطريان ،كاشفاً أحدث
إنجازات برنامج  ، A400Mمبا يف ذلك شهادة
القدرة الكاملة للطائرة عىل مدارج الطائرات غري
املعبدة ،يغطي هذا عىل الرتبة الصلبة واألسطح
الطبيعية التي تحتوي عىل الغطاء النبايت واألسطح
الطبيعية الناعمة وعمليات الشاطئ  -مع مثل
هذه البيئات املستخدمة يف العمليات الفعلية من
قبل الخدمات العسكرية
وقال إن قدرات هذا الناقل ميكن تلخيصها عىل
أفضل وجه من خالل مهمة "منوذجية" تربز تعدد
استخدامات "A400Mبفضل قدرتها عىل استيعاب
األحامل الكبرية واألحامل الثقيلة التي تصل إىل
 37طناً مرتيًا  ،ميكن للطائرة  A400Mأن تطري
برسعات عالية وترتفع إىل مسافات اسرتاتيجية
ملضاعفة مجموعة الناقالت املتوسطة  ،ثم تسليم
حموالتها يف بيئات تكتيكية حقيقية من قطرات
/21نـوفمبـر2019/

الطائرة تمتلك قدرة
الهبوط على المدرج
غير المعبد

هوائية إىل عملية الهبوط يف املطارات القاسية
وعىل الشواطئ ".
التزود بالوقود جواً
واستخدم سالح الجو األملاين قدرات A400M
للتزود بالوقود ج ًوا عند نرش الطائرات القتالية
يف الرشق األوسط ،بصفتها ناقلة  ،ميكن للطائرة
 A400Mأن "تطلق" طائرتني مقاتلتني يف وقت
واحد باستخدام جرابتيها للتزود بالوقود بالخرطوم
والوقود املوجودة تحت كل جناح بينام تحمل ما
يصل إىل  50.8ط ًنا من الوقود داخليًا دون تضمني
منطقة الشحن الخاصة بها.
وبالنسبة للقوات الجوية امللكية  ،تم وضع
طائرة  A400Mبشكل دائم يف جزر فوكالند

لتحل محل طائرة نقل هرقل  ،تقوم مبهام املراقبة
البحرية ومهام البحث واإلنقاذ  ،إىل جانب اإلخالء
الطبي  -كل ذلك مع االستفادة من مداها األطول
وتحملها مقارن ًة باملرياث القديم الطائرات .ميزة
أخرى  A400Mهي الربمجة املسبقة ألمناط طريان
 SARيف نظام إدارة طريان أطلس  ،مام يتيح نقل
هذه األمناط بواسطة الطيار اآليل.
مهام إنسانية
وقامت القوات الجوية الفرنسية بنقل اإلمدادات
إىل قاعدة كيدال الجوية يف مايل  ،حيث تقوم
"عملية برخان" التي تقودها فرنسا بأعامل مكافحة
اإلرهاب يف جميع أنحاء منطقة الساحل يف إفريقيا،
وميكن للطائرة  A400Mإلقاء  16ط ًنا عىل حمولة
واحدة  ،وما يصل إىل  25ط ًنا عىل مسار واحد
لألحامل املتعددة.
وتم نقل العديد من بعثات املساعدة اإلنسانية
بواسطة طائرات  ، A400Mمبا يف ذلك عمليات
إىل موزمبيق بطائرات من اململكة املتحدة وإسبانيا
وتركيا لضحايا إعصار إيداي ،ويف إندونيسيا  ،شارك
سالح الجو املليك املاليزي يف عمليات اإلغاثة بعد
زلزال عام  2018وتسونامي  ،حيث قامت طائرة من
طراز  A400Mبتسليم شاحنات الوقود والحفارات
واإلمدادات  -كونها الناقل الجوي الوحيد الذي
يستخدم املدرج الذي دمره الزلزال يف بالو  ،حيث
هبط يف أقل من  800مرت.
وقدمت رشكة إيرباص أيضً ا أداة لتقييم سطح
املدرج تسمى " ، "ASSURوالتي طورتها الرشكة
ملساعدة املشغلني يف عمليات املسح السطحي
وتخطيط العمليات عند استخدام مدارج الطائرات
غري املعبدة بواسطة A400M
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مسؤولون دوليون لـ «درع الوطن»:

اإلمارات محرك رئيسي لنمو قطاع الطـــــــــــــــــ

ميض معرض ديب للطريان  ،2019قدماً يف
ترسيخ مكانته كأكرب املعارض املتخصصة عىل
مستوى العامل مجسداً مسرية اإلنجازات التي
حققتها دولة اإلمارات يف مختلف القطاعات
ومن أبرزها قطاع الطريان.
وأمثرت السمعة املميزة للمعرض نتائج يف غاية
األهمية ومنها زيادة عدد الرشكات واملؤسسات
العارضة يف دورة  2019حيث تحرض أكرث من 100
جهة مشاركة للمرة األوىل من كل أنحاء العامل.
وأكد مسؤولون ،عىل هامش أعامل اليوم
الرابع من معرض ديب الدويل للطريان ،أن دولة
اإلمارات باتت اليوم محركاً رئيسياً ملسرية
تطور ومنو قطاع الطريان عىل مستوى العامل
 ،مشريين إىل أن معرض ديب الدويل للطريان
يشكل قصة نجاح فريدة يف مسرية ريادة
عاملية بهذا القطاع.
إىل ذلك أثنى اللواء ركن طيار عدنان السالمه
الفضيل وزير الدفاع الكويتي عىل معرض ديب
الدويل للطريان يف دورته الحالية مشريا إىل
أنه منصة رائدة يجتمع من خاللها املختصون
بهذا القطاع يف كافة مجاالته للتواصل وعقد
الصفقات.
حدث عاملي
ومن ناحيته قال عبد العزيز سامل الزيد الرئيس
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اإلمارات باتت اليوم
محركاً رئيسياً لمسيرة
تطور ونمو قطاع
الطيران على مستوى
العالم

جني كوالجراند

التنفيذي للعمليات يف رشكة خدمات املالحة
الجوية السعودية إن معرض ديب للطريان حدث
عاملي استثنايئ يعكس ما شهدته دولة اإلمارات
من منو وتطور يف مختلف القطاعات وما
حققته من إنجازات يف شتى املجاالت .وأوضح
أن هذا الحدث الضخم الذي يشهد مشاركة
 160دولة يقدم رؤية متكاملة ملستقبل صناعة
الطريان ويطلعنا عىل ما يشهده هذا القطاع من
منو وتطور عىل مختلف األصعدة .وأضاف أن
الرشكة تحرص بشكل مستمر عىل املشاركة يف
معرض ديب للطريان ملا يقدمه من منصة فريدة
للرشكات العاملية لعرض مشاريعها املبتكرة يف
هذا القطاع وإبرام الرشاكات املختلفة.
/21نـوفمبـر2019/

ــــــــــــــــــيران على مستوى العالم

دورته السادسة عرشة ،مشريا إىل انه شارك
عدة مرات سابقا ،إال أنه يالحظ باستمرار
التنامي املستمر للمعرض يف كل دورة مؤكدا
أن املعرض يعكس القدرات الوطنية لدولة
اإلمارات وريادتها يف كافة القطاعات من
حيث مستوى التخطيط والتنظيم والقدرات
التصنيعية يف املجاالت الدفاعية.

يوسف محمد محمود

عثامن مطريي

صورة عن املستقبل
وقال يوسف محمد محمود مدير مجموعة
معارض البحرين الدويل للطريان إن هذا
الحدث يعد امللتقى األبرز للمهتمني بصناعة
الطريان عىل مستوى العامل حيث يقدم لهم
صورة عن مستقبل هذا القطاع وما يشهده
من منو وتطور عىل مختلف األصعدة.
وأضاف أن مجموعة معارض البحرين
حريصة عىل املشاركة يف هذا الحدث العاملي
الذي يشكل واحدا ً من أكرب معارض الطريان
عىل مستوى العامل  ،مشريا ً إىل أن املجموعة
تجد فيه منربا ً مثالياً لعرض أحد ابتكارتها يف
قطاع الطريان وجديد مشاريعها.

الوجهة الرئيسية
أما العقيد طيار عثامن مطريي رئيس مجلس
إدارة اكادميية أكسفورد أن معرض ديب للطريان
نجح يف التفوق عىل نحو الفت خالل السنوات
األخرية يف عدد وحجم الصفقات التي أبرمت
خالل انعقاده ،بل أنه بات هو الوجهة الرئيسية
األبرز إلبرام كربيات الصفقات يف قطاع الطريان
الدويل.
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سعادة
ومن ناحيته أعرب جني كوالجراند قائد القوات
الجوية العسكرية اإليطالية عن بالغ سعادته
ملشاركته يف معرض ديب الدويل للطريان يف

اتفاق
ونوه كوالجراند إىل أن هذا الحدث العاملي
يربهن عىل الدورالبارز الذي تقوم به الدولة
يف الساحة الدولية ،فعىل مدى العقود املاضية
تطور معرض ديب للطريان ليصبح اليوم أكرث
تألقاً وزخامً وأكرث مشاركة وتفاعالً من حيث
عدد الدول والرشكات املشاركة فيه وليغدو
منافسا إلبرز معارض الطريان الدولية.
وأكد أهمية تنمية العالقات االقتصادية
بني اإلمارات وايطاليا  ،وتعزيز أطر التعاون
من خالل تنسيق الجهود الثنائية ،مشريا إىل
انه جرى مؤخرا اتفاق بني حكومتي البلدين
عىل برنامج عمل للمرحلة املقبلة شمل
أكرث من  15قطاعاً اقتصادياً تغطي مختلف
املجاالت ذات االهتامم املشرتك ،وتعكس
الرشاكة الواسعة بني البلدين عىل الصعيدين
الحكومي والخاص.
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سند لتقنيات الطيران وطيران اإلمارات توقعان مذكرة تفاهم
أعلنت رشكة «سند لتقنيات الطريان» ،اململوكة
بالكامل لرشكة مبادلة لالستثامر ’مبادلة‘ واملز ّود
الرائد لحلول صيانة وإصالح وعمرة مح ّركات
الطائرات ،عن توقيع مذكرة تفاهم اسرتاتيجية مع
مركز طريان اإلمارات لصيانة محركات الطائرات،
املركز الرائد يف صيانة محركات الطائرات والتابع
لرشكة «طريان اإلمارات».
ومتثل مذكرة التفاهم املربمة بني اثنتني من أبرز
الرشكات الوطنية يف قطاع صناعة الطريان ،والتي
تم توقيعها خالل فعاليات معرض ديب للطريان
 ،2019إنجازًا ها ًما جدي ًدا يعزز النمو املستقبيل
لقطاع صيانة وإصالح وعمرة محركات الطائرات
يف الدولة ،وذلك من خالل تكريس التعاون بني
الرشكتني لتوفري خدمات صيانة عاملية املستوى
تستند إىل ما متتلكانه من خربات ومعارف
مشرتكة ،وتاريخهام الطويل القائم عىل التميز
يف قطاع الطريان .وتتمتع رشكة «سند لتقنيات
الطريان» ومركز طريان اإلمارات لصيانة محركات
الطائرات بخربة واسعة تزيد يف مجموعها عن 60
عا ًما .ويهدف التعاون بني الرشكتني إىل تعزيز

تبادل معارفهام وخرباتهام املتميزة يف قطاع
صيانة محركات الطائرات ،باإلضافة إىل استكشاف
فرص التعاون املشرتك يف مجال إصالح املحركات
والتدريب وتبادل املعارف وتوظيف التكنولوجيا.
ونحن عىل ثقة تامة من أن هذا التعاون سيوفر

فوائد كبرية لصناعة الطريان يف الدولة عام ًة من
خالل تطوير خرباتنا وقدراتنا املشرتكة ،وكذلك من
خالل احتضان ورعاية جيل جديد من املواطنني
اإلماراتيني املهرة يف صناعة صيانة وعمرة محركات
الطائرات التي تشهد منوا ً وتطورات رسيعة».

الرئيس التنفيذي للشركة في اإلمارات لمجلة «درع الوطن»:

عرضنا أخر ابتكاراتنا في مجال الدفاع واألنظمة المزدوجة للطائرات بدون طيار
حل ،Mission@ISR
تقوم تاليس باستعراض ّ
والذي يُعترب طريقة جديدة إلدارة بيانات
االستخبارات واملراقبة واالستطالع الواردة من
الطائرات .ويقوم هذا النظام الجديد واملُبتكر
واآلمن وسهل االستخدام بتقديم البيانات املطلوبة
يف املكان والزمان املناسبني عىل الدوام.
وقال برنارد رو الرئيس التنفيذي لرشكة تاليس
يف اإلمارات ،إن الهدف من مشاركتنا يف معرض
ديب للطريان يتمثل بتوفري أكرث صور
االستخبارات واملراقبة واالستطالع
شمولية ودقة باستخدام تقنية
ويثل عرضنا
الذكاء االصطناعيُ .
@MISSIoN
التوضيحي
 ISRمفهوماً للمهام الجوية
املستقبلية يف ميدان إدارة
األنظمة ،وذلك بغية تزويد
الطواقم الجوية واألرضية
بتجربة غامرة حول البيئة
املعلوماتية الرقمية التي سيعملون بها
مستقبالً.
وأضاف أن ’تاليس‘ تُسلط الضوء عىل عروض
السحابات الرقمية الدفاعية املخصصة للقوات
املسلحة؛ والتي تُعترب حالً مرناً ومتكامالً يتيح
للقوات املسلحة إمكانية البقاء عىل تواصل مع
أي جهاز ويف جميع األوقات مع القدرة عىل أداء
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املهام يف ميدان العمليات
عىل نحو مستقل .كام أننا
نُزود املستخدمني بإمكانية
خاصة للوصول إىل البيانات
ضمن البيئة املضبوطة لشبكات
البنى التحتية العسكرية بدءا ً من
القيادات املركزية وصوالً إىل القوات املنترشة يف
مرسح العمليات.
وأشار الرئيس التنفيذي للرشكة إىل أن املناخ
األمني العاملي الدينامييك يف الوقت الراهن أفىض
عن ظهور تعقيدات جديدة يف ساحة املعركة،

كل من مهام املراقبة
حيث بات من الرضوري دمج ّ
الجوية مع قدرات الدفاع الجوي بغية حامية كافة
األصول عىل أرض الوطن وخارجها عىل حد سواء.
ويف ظل هذه البيئة الجديدة ،يتمتع األعداء
بإمكانية كبرية للوصول إىل طيف واسع من
األسلحة ،مبا فيها تلك وسائل نقل األجهزة املتفجرة
املرتجلة مثل طائرات الدرون .وكنتيجة لذلك،
باتت املعركة الحديثة تنطوي عىل عدد أكرب من
األهداف األصغر حجامً واألكرث مرونة والقادرة عى
تغيري رسعاتها بشكل فوري لتجنب إمكانية رصدها
وتعقبها بواسطة أجهزة الرادار التقليدية.
/21نـوفمبـر2019/

طالب بكلية التقنية يبتكر طائرة من دون طيار الطفاء
الحرائق في المباني الشاهقة
استعرض فهد سعيد الزرعوين الطالب يف السنة
الرابعة بكلية هندسة الطريان يف كليات التقنية
العليا بديب ،مرشوعه بعنوان «املستجيب
الرسيع» عىل هامش فعاليات معرض ديب الدويل
للطريان الذي يختتم أعامله اليوم.
وأوضح الزرعوين ان مرشوعه عبارة عن طائرة بال
طيار بإمكانها مساعدة عنارص الدفاع املدين يف
املهام املختلفة التي يقدمونها ،كعملية مكافحة
الحرائق يف املباين العالية ،ويف املناطق الصحراوية
والربية .وأوضح الطالب املرزوقي لـ"درع الوطن"،
أن الطائرة التي ميكنها حمل  10كرات كقذائف
إطفاء الحرائق والوصول بسهولة ويرس إىل موقع
الحرائق
التايل ،إخامد الحريق يف املوقع عن طريق
برمجيات خاصة ،مبا يسهم يف دعم فرق اإلنقاذ
يف حاالت الطوارئ املختلفة ،كام زودت الطائرة
بإنارة ليلية وكامريا وشاشة ذكية ،متكن من نقل
الحدث إىل غرفة العمليات امليدانية.

حول آلية اإلطفاء أوضح الزرعوين أن كرات
اإلطفاء التي تحملها الطائرة لتسقطها عىل مكان
الحدث ،تحتوي يف منتصفها عىل ديناميت مغطى
برغوة إطفاء فعالة ،وبالستيك ومصهر كهربايئ
يعمل عىل إشعال الديناميت الذي بدوره ينفجر
ويوزع الرغوة عىل مساحة الحريق وإطفائها يف
الحال.
وأشار إىل أنها تصلح كذلك يف عملية اإلنقاذ
البحري يف حال حدوث حاالت احرتاق السفن
يف البحار ،كام ميكنها الصعود إىل أسطح املباين
الشاهقة ،بدقة متناهية ،وميكن توجيهها
بالرميوت كونرتول ،وهي مزودة بالنظام العاملي
لتحديد املواقع ( ،)GPSإضافة إىل السالسة يف
اإلقالع والهبوط ،حيث ميكن إرسالها للمواقع
املختلفة حتى تقوم بعملية اإلطفاء.
وقال فهد سعيد الزرعوين إن معايل الفريق
ضاحي خلفان متيم اطلع خالل زيارته للمعرض
املصاحب للمؤمتر عىل مرشوعه ،وأبدى

إعجابه ووجه برضورة تبني املرشوع من خالل
صندوق الوطن ،كام وجه الطالب املرزوقي إىل
تطوير الطائرة بحيث تستطيع أن تقوم بقذف
الكرات داخل املباين من النوافذ بحيث تسهم يف
إنقاذ القاطنني يف املبنى يف حال حدوث حريق
املدمرة له.ة
والحد من اآلثار

«إيدج» :اإلمارات مصدرة للتقنية المتقدمة
تسعى مجموعة «إيدج» ،ألن تصبح اإلمارات دولة مصدرة للتقنية املتقدمة
للعامل عرب اسرتاتيجية متخصصة وشاملة يتم إعدادها حالياً ،وتركز أيضاً عىل
تهيئة السبب لدخول املواطنني إىل قطاع التكنولوجيا املتقدمة ،وتوفري قدرات
محلية ميكن االعتامد عليها وقادرة عىل مواجهة التحديات املستقبلية ،بحسب
فيصل البناي ،الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب يف مجموعة «إيدج».
وأكد البناي ،خالل مؤمتر صحفي عقد عىل هامش مشاركة الرشكة يف معرض ديب
للطريان ،أن تنفيذ عمليات استحواذ الرشكة عىل رشكات تعمل يف املجال ذاته
أمر وارد ،ولكن األولوية يف الوقت الحايل هي تعزيز قدرات «إيدج» ،باعتبارها
مجموعة مؤسسات التكنولوجيا املتقدمة للصناعات الدفاعية وقطاعات أخرى،
موضحاً أن تعزيز قدرات «إيدج» سيتم بكافة الوسائل سواء ببناء القدرات
داخلياً أو بالتعاون مع الرشكاء داخل وخارج الدولة والتعامل مع الرشكات
الوطنية والدولية ،الصغرية منها والكبرية أو عن طريق االستحواذ.
وكشف البناي عن أنه يف إطار سعي الرشكة ألن تصبح رشكة متكاملة يف
القطاع العسكري واألمني سوف تستثمر لبناء قدراتها يف خمسة قطاعات
أعامل اسرتاتيجية ،تشمل املنصات واألنظمة ،واألسلحة والصواريخ ،والدفاع
السيرباين ،والحرب اإللكرتونية واالستخبارات ،ودعم املهام.
ونوه بأنه سيتم تركيز االستثامرات عىل عدد من املجاالت ،أهمها الطائرات
من دون طيار ،والحرب اإللكرتونية ،والتحكم الذايت والطاقة املوجهة «سواء
بالليزر والكهرومغناطيسية» ،إىل جانب االتصال الالسليك املشفر ،واألنظمة
املادية السيربانية و«إنرتنت األشياء» وأنظمة الدفع املتطورة ،وعلم الروبوتات
واملواد الذكية ،مع الرتكيز عىل الذكاء االصطناعي يف مختلف منتجاتها وخدماتها.
وأوضح البناي ،أن وجود أكرث من  25رشكة إماراتية تحت لواء «إيدج» يف
أكرث من قطاع تخدم القطاعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجيا املتقدمة،
سيساعد عىل ترسيع التعاون الدويل مع الدول الصديقة والحلفاء يف تعزيز
آفاق التعاون ،ما يساهم يف زيادة صادراتها ،إىل جانب إيجاد هيكل ملخاطبة
/21نـوفمبـر2019/

الرشكات العاملية الكربى عىل املديني املتوسط وطويل األجل عىل مدى زمني
 3أو  5سنوات.
وأشار إىل أن هناك بعض الرشكات التابعة لـ«إيدج» تصدر منتجاتها لدول
مختلفة ،مؤكدا ً أن الرشكة مل تؤسس فقط لتوجيه منتجاتها وخدماتها للسوق
املحيل ،ولكن تستهدف أن يكون لها دور عىل املستوى العاملي ،وأن تكون دولة
اإلمارات موطناً للمجاالت الحيوية ،واملنافسة بها عىل املستوى العاملي ،مشددا ً
عىل أن اإلمارات لديها القدرة عىل استيعاب العقول بعد أن استثمرت طوال
السنوات املاضية يف تهيئة مناخ إيجايب يجمع جميع الجنسيات.
وذكر البناي أن الرشكة تعمل عىل توفري وجلب املنتجات والتكنولوجيا
املتقدمة إىل السوق برسعة أكرب وبأسعار أقل.
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مجلس التوازن االقتصادي يبحث عقد بقيمة  1.1مليار
درهم لشراء  200طائرة عمودية من في آر تي الروسية
أعلن مجلس التوازن االقتصادي (توازن) اليوم
أنه بصدد التباحث لعقود رشاء تضم  200طائرة
عمودية ( )VRTمدنية متعددة االستخدامات
وذلك الستخدامها من قبل مختلف الجهات
الحكومية والخاصة يف إمارة أبوظبي.
وقال سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني ،الرئيس
التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي أن قرار البحث
يف إمكانية الرشاء لصالح الجهات املستفيدة يف
أبوظبي نبع من الثقة يف اإلمكانيات الهائلة التي
تتمتع بها الطائرات العمودية الخفيفة ذات املحرك
الواحد من طراز يف آر يت حيث تتميز بتصميم يتيح
استخدامات متنوعة وكذلك بتوفري أعىل معايري
السالمة وضامن األداء القوي ،فضالً عن التكلفة
املناسبة.
وأضاف قائالً« :من املتوقع أن تقوم توازن بإمتام
التعاقدات للدفعة األوىل من الصفقة والبالغة 100
طائرة عمودية يف منتصف العام  ،2020فيام يتوقع
أن يكتمل التسليم خالل فرتة ترتاوح بني خمسة
وسبعة أعوام».
ولفت إىل هذا التعاقد االسرتاتيجي سوف تنجم
عنه العديد من الفوائد ومن بينها نقل اإلمكانيات
التكنولوجية والعمليات التشغيلية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،مام يفي بأهداف توازن املتمثلة
يف متكني القطاع الصناعي والعمل عىل منوه وتطوره.
من جانبه ،أكد معايل اللواء فارس خلف
املزروعي ،القائد العام لرشطة أبوظبي أن هذا
املرشوع يأيت يف إطار الرشاكة الوثيقة بني مجلس
التوازن االقتصادي ورشطة أبوظبي وضمن التزامهام
املشرتك نحو األمن والسالمة والكفاءة والتميز،
متاشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.
وأردف معاليه« :سيمثل انضامم طائرات يف آر
يت العمودية ألسطول رشطة أبوظبي دعامً كبريا ً
لتوجهاتنا نحو تعزيز قدراتنا يف جوانب البحث
واإلنقاذ واالسعاف والنقل واملهام الرشطية األخرى.
ونتطلع إىل االستفادة من الحلول التي توفرها يف آر
يت يف تطوير كفاءاتنا وقدراتنا لتضاهي أعىل املعايري
العاملية».
قدرات متميزة
وقال سعادة اللواء ركن ط ّيار  -ستيفن أرثر
توماجان ،املدير العام للمركز الوطني للبحث
واإلنقاذ و قائد قيادة الطريان املشرتك« :تتمتع
طائرات الهليكوبرت  VRTبخواص وقدرات مميزة
وفريدة  ،وهي مصممة لالستخدام يف مناطق
النمو العمراين وكذلك ملهام البحث واإلنقاذ .كام
نعتقد أن التقنيات التي تتمتع بها منتجات رشكة
«يف آر يت» تتناسب متاما مع املتطلبات الخاصة
بجميع عمليات البحث واإلنقاذ الجوي يف أبوظبي
والعامل».
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التعاقد سيسهم
في نقل اإلمكانيات
التكنولوجية والعمليات
التشغيلية

ويف ترصيح أدىل به مبناسبة بدء املباحثات ،أعرب
سعادة نادر الحامدي ،رئيس مجلس إدارة طريان
أبوظبي« :تعترب طائرات يف آر يت العمودية مثالية
للغاية إلداء الخدمات املتنوعة التي يوفرها طريان
أبوظبي مثل دعم الركاب ورش املحاصيل واألشغال
الجوية ودعم املسوحات الزلزالية ومكافحة
الحرائق ،فضالً عن األنشطة الجوية يف قطاع النفط
والغاز .نتطلع للعمل عن كثب مع توازن إلبرام
هذه التعاقد وإىل التعاون مستقبالً من واقع هذه
الرشاكة».
يذكر أن مجلس التوازن االقتصادي قد قام خالل
معرض ديب للطريان  ،2019وعرب ذراعه االستثامرية
صندوق توازن لتنمية القطاعات االسرتاتيجية،
بتوقيع اتفاق مبديئ مع رشكة روسيا للهيليكوبرت

لضخ استثامرات مشرتكة تصل قيمتها إىل نحو 400
مليون دوالر أمرييك (ما يعادل مليار و 470مليون
درهم) يف رشكة (يف أر يت) اململوكة بالكامل لرشكة
روسيا للهيليكوبرت عىل أن ميتلك الرشكاء حصص
متعادلة يف رأس مال.
تقنية تنافسية
وتعترب يف أر يت اململوكة بالكامل لرشكة روسيا
للهليكوبرت ،رشكة حديثة تقدم حلولً بحثية وتقنية
تنافسية يف صناعة طائرات الهليكوبرت ،منها طائرة،
 ، VRT500ذات ستة وسبعة مقاعد التي تعتمد
تكنولوجيا آمنة وتستخدم يف مجاالت النقل الخاص
وحاالت الطوارئ واستخدامات أمنية أخرى.
يشار إىل أن صندوق توازن لتنمية القطاعات
االسرتاتيجية هو الذراع االستثامري ملجلس التوازن
االقتصادي والذي أنشئ بغرض متكني القطاعات
االسرتاتيجية من خالل االستثامرات وبرامج متويلية
مبتكرة تستهدف تنمية القطاع الخاص.
يعترب مجلس التوازن االقتصادي (توازن) مبثابة
أداة التمكني الرئيسية للصناعات الدفاعية واألمنية
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويتمحور تركيزه
عىل التنمية االقتصادية .ومنذ تأسيسه عام ،1992
مكّن املجلس تأسيس أكرث من  90رشكة وأداة
استثامرية ضمن أحد عرش قطاعاً.
تساهم توازن يف التنمية املستدامة للصناعة
الدفاعية واألمنية من خالل دفع القيمة االقتصادية
والتكنولوجيا واالبتكار وتنمية بيئة األعامل الداعمة
وتطوير القدرات .وتعمل توازن مع الجهات املعنية
يف القطاع من خالل محركيها الرئيسيني ،برنامج
توازن االقتصادي وصندوق تنمية القطاعات
الدفاعية واألمنية ،وعالوة عىل ذلك تسعى توازن
إىل خلق فرص عمل للمواطنني اإلماراتيني وتطوير
اإلمكانات البرشية.
/21نـوفمبـر2019/

اللواء إسحاق
البلوشي :بدء تلقي
حجوزات المساحات
المخصصة لـ «دبي
للطيران »2021

زيادة عدد الوفود
الرسمية إلى 160

وفداً رسمياً للدورة

الحالية

كشف سعادة اللواء الركن طيار إسحاق
صالح محمد البلويش نائب املدير
التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة ملعرض
ديب للطريان  2019أن اللجنة املنظمة
بدأت يف تلقي حجوزات املساحات
املخصصة لتأجري العارضني الراغبني يف
املشاركة يف النسخة الـ 17من معرض ديب
للطريان  2021ما يؤكد مكانة وأهمية
املعرض للرشكاء من حول العامل.
وقال اللواء البلويش يف ترصيحات عىل
هامش فعاليات معرض « ديب للطريان
 « 2019إن إجاميل الطلبات التي تقدمت
بها الرشكات تقدر بنحو  60%من إجاميل
مساحة املعرض يف دورته الحالية ،ما
يعكس املكانة الرائدة لدولة اإلمارات عامليا
يف رسم مستقبل قطاع الطريان العسكري
واملدين .وأضاف البلويش أن إجاميل صفقات
القوات املسلحة بنهاية اليوم الرابع من
معرض ديب للطريان بلغت أكرث من 17.81
مليار درهم وهو ما يزيد عىل قيمة العقود
املوقعة خالل الدورة السابقة من املعرض،
مشريا إىل أن الصفقات يف الدورة الحالية
تتسم بالشمولية وتتنوع ما بني رشكات
محلية وإقليمية وعاملية.
تكامل
ولفت إىل أن معرض ديب للطريان  2019يف
دورته الحالية شهد زيادة يف عدد الوفود
الرسمية والتي تجاوزت  160وفدا رسميا
/21نـوفمبـر2019/

من مختلف دول العامل باإلضافة إىل مشاركة
أحدث الطائرات العسكرية والتجارية عىل
مستوى العامل يف هذا الحدث الدويل،
منوها إىل أن معرض ديب للطريان يتميز
بالتكامل بني القطاع العسكري واملدين
حيث شهدت الصفقات املدنية زيادة كبرية
مقارنة بالدورات السابقة.
وأشار إىل أن الدورة الحالية من معرض ديب
للطريان استثنائية من حيث عقد الصفقات
التجارية والعسكرية يف ظل توقيع العديد
من العقود املليارية التي تحظى دولة
اإلمارات بنصيب كبري منها ،مشريا إىل أن
املعرض ميثل منصة إماراتية رائدة إلطالق
التوجهات الحديثة يف قطاع الطريان وعرض
أحدث التقنيات والتكنولوجيا يف عامل
صناعة الطريان عىل مستوى العامل وهو
ما يجعله مقصدا للباحثني عن التطور
والتقدم.
تقدير
ونوه إىل أن معرض ديب للطريان يحظى
بتقدير دويل كبري من الرشكات العارضة
والدول املشاركة مبا يحققه هذا الحدث
الدويل من تطور ومنو ونتائج جيدة يف
دوراته املتعاقبة ،مشريا إىل أنه ميثل
فرصة مهمة لالطالع عىل أحدث التقنيات
والتكنولوجيا املتقدمة عىل مستوى العامل
يف صناعة الطريان التي باتت تشهد
تطورات متالحقة .وترجع النجاحات التي
استطاع معرض ديب للطريان تحقيقها منذ
انطالقته األوىل يف العام  1989إىل تضافر
مجموعة من العوامل واملقومات أهمها
الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة
ملعرض ديب للطريان وتوجيهاتها املستمرة
لتوفري فرص نجاحه عىل املستويات كافة
الذي يؤكد حرصها عىل تعزيز مكانة دولة
اإلمارات وتطوير قواتها املسلحة إضافة
إىل إظهار املعرض بالصورة التي تعزز
املكانة الرائدة لإلمارات يف مجال صناعة
املعارض العاملية الكربى .ونجح معرض ديب
للطريان يف تحقيق إجاميل صفقات خالل
 10دورات وعىل مدار  18عاما بلغت نحو
 639.3مليار دوالر ما ميثل دليال عمليا عىل
ريادة دولة اإلمارات يف صياغة توجهات
صناعة الطريان عامليا.

بقلم :نورا المطيري

ختامه ..أجنحة تخترق السماء
كنت بني خيارين ،حضور إفتتاح معرض ديب الدويل
للطريان يف نسخته الـ  16أو اإلنتظار بشوق وشغف
لأليام األخرية لرصد نتائج رصيد هذا املعرض الدويل
الهائل الذي أصبح املحطة العاملية األوىل للطريان،
كام يقول مراقبون ،وبدون منازع ،فاخرتت الثانية،
ولكني بقيت أراقب كل سكنة وصفقة وتطور يف
بورصة الطريان الحقيقية عىل أرض ديب.
املذهل ،الذي يحتاج التوقف طويال ،والذي لفت
إنتباه الجميع ،من متخصصني يف مجاالت التنظيم
والطريان واإلعالم ،هو قدرة اللجنة العسكرية يف
القوات املسلحة املنظمة للمعرض عىل تطوير
مفاهيم جديدة يف وضع وتنفيذ أجندة فعاليات
متميزة وعروض حية للطائرات واملقاتالت ،والتي
حولت سامء ديب ،إىل لوحات مذهلة ُرسمت بريشة
فنان مبدع.
أمام عيني ،رأيت يوم جولتي يف املعرض املقاتالت
العسكرية الرشسة وبقيادة ماهرة تبعث عىل
الفخر واإلعتزاز ،رأيتها تطوي صفحات السامء
برسعات تفوق رسعة الصوت وترتفع وتنخفض
وتناور ،وتفرد أجنحتها لتخرتق عنان السامء،
فتجتذب القيادات العسكرية وصناع الطائرات
العسكرية وتقنياتها الجديدة فيتجمهرون حولها
فور وقوفها لتفحص حجم التعديالت املدخلة عىل
تلك املقاتالت الخطرية.
أثار إعجايب الشديد رؤية أهم شخصيات قطاع
الطريان يف العامل ومن أكرث من  160دولة وهم
يلتقون تحت هذا السقف الخالب يربمون
الصفقات ويقدمون املحارضات واملؤمترات يتابعون
بدقة متناهية تطور القطاع وما يجري يوميا من
تحديثات.
يف اليوم األخري ،وخالل املحطة األخرية فإن النجاح
املتفوق والنمو الكبري الذي حققه معرض ديب
الدويل للطريان ومنذ انطالقته أول مرة ولغاية اآلن
يعكس دوره الفاعل يف التعاون الدفاعي والعسكري
وتطوير الصناعات الدفاعية محليا وقطاع الطريان
إقليميا وعامليا  ،ومبا يليق بهذا القطاع الحيوي.
يف ختامه املسك ،ال تكفي عبارات الشكر والتقدير
لإلعالم العسكري يف القوات املسلحة اإلماراتية
وملجلة درع الوطن ،الحارضة دوما ،فقد كانت
املضيف الذي س ّهل مهمة كافة اإلعالميني واملهتمني،
من دول العامل ،وجعل من مهمة اإلطالع والرصد
واملتابعة ،متعة مصحوبة بالشغف واإلندهاش
والرتقب ،فتحية لهم جميعا.
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«الطارق» تعلن عن ترقيات رئيسية في أنظمتها الموجهة خالل المعرض
أعلنت «الطارق» ،الرشكة اإلقليمية الرائدة يف مجال تصنيع األسلحة الجوية
واألنظمة املوجهة بدقة ،اليوم عن إجراء ترقيات رئيسية عىل صواريخ
«الطارق» املوجهة خالل معرض الطريان يف ديب .2019
وبفضل هذه التحسينات ،ترتقي مجموعة «الطارق» بأنظمتها املوجهة بدقّة
إىل تعريف  Block 2الجديد الذي يضم مجموعة من التحسينات ،ومنها حلول
املالحة املعززة ،التي تتوافق مع املعايري العسكرية األمريكية  ،1760واملعيار
الفرنيس  ،DIGIBUSكام تعزز إمكانات مستشعر علو االنفجار للذخائر
املوجهة بدقة.
وقد ساهمت هذه الرتقيات يف تعزيز إمكانات تقنية األسلحة املوجهة بدقة
التي تصنعها رشكة «الطارق» من خالل مجموعة  PowerPackالجديدة ،التي
توفر مصدر طاقة لألسلحة قبل انطالقها ،وتضمن تنفيذ املهامت مبرونة أكرب مع
إمكانية برمجة الصاممات يف قمرة القيادة.
وبهذه املناسبة ،قال ثونيس بوثا ،املدير العام لرشكة الطارق« :تؤكد الرتقيات
التي شهدتها أنظمة أسلحة الطارق عىل التزامنا املستمر بالتكيف واالبتكار،
يف وقت ال يحتمل املساومة عىل رضورة الجهوزية واملرونة .ونحرص باستمرار
عىل تعزيز أسسنا وبناء قدراتنا الداخلية بغية توفري منتجات وحلول متطورة،
نهدف من خاللها إىل متكني قوات الدفاع واألمن وحامية األرواح والحفاظ عىل
املصالح الوطنية».
وتص ّنع «الطارق» مجموعة الطارق التي تم اختبارها يف ساحات القتال،
وهي مجموعة من أنظمة القنابل املستخدمة يف األسلحة الجوية ،MK81
و .MK82ومن خالل تحويل األسلحة الجوية غري املوجهة إىل ذخائر مركزة
عالية الدقة ،وبعيدة املدى باستخدام مجموعة من تقنيات التوجيه والدفع،
تسهم الطبيعة املعيارية لهذه األنظمة ،واملرونة يف برمجتها يف تسهيل تكيفها

وموامئتها مع األولويات الجديدة التي يفرضها تطور املهام.
ومن خالل تعزيز إمكانات باقاتنا ،التي يسهل نرشها والتعامل معها ،تحقق
الحلول املتقدمة التي توفرها رشكة «الطارق» الدقة يف االستهداف عرب طيف
واسع من األنظمة ،ومنها :نظام املالحة العاملي عرب األقامر الصناعية  /نظام
املالحة بالقصور الذايت  ،GNSS/INSوالتصوير باألشعة تحت الحمراء ،مع
إمكانات التعرف التلقايئ عىل األهداف  ،ATRوالليزر شبه النشط  SALضد
األهداف الثابتة واملتحركة ،وغري املحورية ،واملعاد تحديد موقعها.
الجدير بالذكر أن “الطارق” هي رشكة تابعة لقطاع األسلحة والصواريخ يف
“إيدج” ،التج ّمع الرائد للتكنولوجيا املتقدمة يف مجال الدفاع وقطاعات أخرى،
والذي تم افتتاحه يف  5نوفمرب .2019

تجربة هزاع المنصوري ُتلهم زوار «دبي للطيران»
أبدى عدد كبري من الزوار واملشاركني يف معرض ديب
للطريان ،اهتامماً كبرياً بالحصول عىل معلومات عن
رحلة هزاع املنصوري ،أول رائد فضاء إمارايت وعريب
يتم إرساله إىل محطة الفضاء الدولية ،خاصة بعد
أن تصدرت صورته جناح وكالة اإلمارات للفضاء
يف املعرض ،وسعى مشاركون يف املعرض إىل معرفة
تفاصيل الرحلة التي ذكرها املنصوري ،لتوثيق
الحياة اليومية لرواد الفضاء عىل منت املحطة
الدولية.
وحسب الدكتور خالد الهاشمي ،مدير إدارة
مهامت وعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف وكالة
اإلمارات للفضاء ،فإن وصول هزاع املنصوري إىل
محطة الفضاء الدولية جعل الجميع يعجب ويبدي
اهتامماً بعلوم الفضاء ،حيث كانت للتجربة أبعاد
إيجابية كثرية.
وقال الهاشمي ،إن الكثري من الشباب والشابات
تشجعوا عىل االنخراط يف املجال العلمي يف مجال
علوم الفضاء ،وأيضاً فقد فتحت رحلة املنصوري
أبواباً جديدة لدولة اإلمارات ،للدخول إىل مجال
الرحالت املأهولة للفضاء ،مؤكدا ً أن وكالة اإلمارات
للفضاء ،وجدت ترحيباً من عدد كبري من دول العامل،
ال سيام الدول التي لديها برنامج فضايئ مأهول،
مثل ناسا يف أمريكا وروسيا والدول األوروبية.
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وأشار الهاشمي ،إىل أن برنامج اإلمارات الخاص
بالرحالت الفضائية املأهولة سيستمر ،حتى تتمكن
الدولة من أن تصبح من الدول الرائدة يف هذا
املجال.
وأكد أن مشاركة وكالة اإلمارات للفضاء،
يف معرض ديب للطريان ،كان من أهم أهدافها
االسرتاتيجية هو تعريف املجتمع الدويل بجهود
اإلمارات يف مرشوعها الفضايئ املتميز ،الذي
يشمل عددا ً كبريا ً من النواحي ،مثل استكشاف

الفضاء العميق ،واالتصاالت ،إضافة إىل جهود
الوكالة لتطوير برامج علمية متخصصة يف علوم
الفضاء ،بالتعاون مع الجامعات املحلية ،منبهاً أن
الوكالة أخذت عىل عاتقها تجميع عدد من الدول
العربية املشاركة يف املعرض ،إلنشاء مجموعة
عربية متخصصة ،بهدف تشجيع الدول العربية
عىل الدخول إىل مجال الفضاء ،وتنفيذ مشاريع
مستقبلية مشرتكة يف املستقبل القريب ،ال سيام
بعد إطالق القمر الصناعي العريب .814
/21نـوفمبـر2019/

«مبادلة» توقع اتفاقية تعاون مع «جامعة خليفة»
وقعت كل من رشكة مبادلة لالستثامر « مبادلة
« وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ،اتفاقية
تعاون مشرتك يف مجال األبحاث والتطوير عرب مركز
أبحاث وابتكار الطريان.
وتهدف االتفاقية إىل املساهمة يف دعم طموحات
دولة اإلمارات وترسيخ مكانتها التنافسية كمركز
عاملي لقطاع صناعة الطريان ،يف إطار جهود الدولة
لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة    .ووقع
االتفاقية  ..كل من بدر سليم العلامء ،رئيس وحدة
صناعة الطريان يف رشكة “مبادلة” ،والدكتور عارف
سلطان الحامدي ،نائب الرئيس التنفيذي لجامعة
خليفة ،وذلك خالل معرض ديب للطريان . 2019
وتعد « سرتاتا « رشكة متخصصة يف صناعة أجزاء
الطائرات من املواد املركبة ،أما «سند» فهي رشكة
رائدة يف تقديم خدمات الصيانة واإلصالح والعمرة
ملحركات الطائرات .ويسهم مركز أبحاث وابتكار
الطريان ،بصفته مؤسسة بحثية رائدة تركز عىل
التكنولوجيا املتقدمة ،يف توفري أساليب مبتكرة
مبجال التصنيع اعتامدا عىل تقنية األمتتة.
وأضاف  « :يعد املركز ،الربنامج الذي يتم متويله
بشكل مشرتك ،األول من نوعه يف املنطقة مبجال
صناعة الطريان ،ويعزز التعاون بني فريق البحث
والتطوير األكادميية ورواد الصناعة لتحقيق هدف

مشرتك يتمثل يف تكريس مكانة دولة اإلمارات
كمركز عاملي لصناعة الطريان.
ولفت إىل أن الربنامج يوفر فرصة للطلبة
اإلماراتيني إليجاد حلول عملية للتحديات التي
تواجهها صناعة الطريان ،ويساهم يف بناء نخبة من
الكوادر املحلية القادرة عىل تطوير حلول مبتكرة
لتحديات املستقبل ،معربا عن تطلعه إىل مواصلة
مسريتنا املتميزة من خالل تعزيز قدراتنا التقنية
وتحفيز جهودنا يف مجال البحث والتطوير لبناء

مسارات جديدة للنمو يف دولة اإلمارات ».من
جانبه ،قال الدكتور الحامدي “ :استنادا إىل سجلنا
الحافل بالنجاح ،ميثل متديد اتفاقية التعاون مع
رشكة مبادلة حافزا جديدا لتكثيف األبحاث حول
أحدث التقنيات والحلول يف قطاع صناعة الطريان،
مشريا إىل املرحلة األوىل شهدت تقديم ثالث
براءات اخرتاع متعلقة بتكنولوجيا معالجة املواد
املركبة فيام سيتم التقديم عىل املزيد يف املستقبل
القريب”.

«جال» تتعاقد مع حرس الرئاسة لتقديم خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات
وقعت رشكة جلوبال ايرواسبيس لوجيستكس
(جال) ،املزود اإلقليمي الرائد يف توفري الحلول
املتكاملة لدعم الطائرات للعمالء العسكريني
واملدنيني ،أمس ،عقداً مع حرس الرئاسة اإلمارايت
من أجل تعزيز بنيته التحتية التكنولوجية ،بلغت
قيمته  239مليون درهم إمارايت.
وصدر اإلعالن عىل هامش معرض ديب للطريان
 ،2019الذي يقام حالياً يف ديب وورلد سنرتال،
وستقوم (جال) مبوجبه بتوريد كفاءات متخصصة
يف مجال تكنولوجيا املعلومات إىل حرس الرئاسة
خالل مدة التعاقد .وتأيت االتفاقية الجديدة يف
إطار التزامات رشكة (جال) املسبقة تجاه حرس
الرئاسة ،والتي تتضمن خدمات واستشارات الدعم
التكنولوجي.
ومبناسبة اإلعالن ،قال خالد الربييك ،الرئيس
التنفيذي يف (جال)« :تحظى الرشكة مبكانة
متميزة تتيح لها تحديد أصحاب الكفاءات
وتدريبهم وتوريدهم لعمالئها ،بفضل ما متلكه
من خربة طويلة يف قطاعات حيوية تشمل الطريان
والتكنولوجيا .ومن املرشف لنا أن نوفر خدماتنا
وحلولنا لحرس الرئاسة اإلمارايت ،ونعترب ذلك فرصة
عظيمة لرعاية املواهب الوطنية اإلماراتية يف مهام
الدعم التكنولوجي».
/21نـوفمبـر2019/

وتعترب (جال) مزودا ً إقليمياً رائدا ً للحلول
املتكاملة عىل صعيد الدورة الشاملة للطائرات
العسكرية واملدنية .ومن خالل عملها مع أكرب
مصنعي املعدات األصلية ومزودي خدمات الصيانة
واإلصالح والعمرة ،تساعد الرشكة عمالءها عىل
تحقيق جاهزية استثنائية لألساطيل الجوية عرب

حلول عاملية املستوى للصيانة واإلصالح والعمرة،
إىل جانب خدمات سلسلة التوريد والهندسة
والتدريب والدعم التكنولوجي .وتندرج (جال)
تحت قطاع املنصات واألنظمة يف «إيدج” ،تج ّمع
التكنولوجيا املتقدمة يف قطاع الدفاع ومجاالت
أخرى ،والذي تم افتتاحه يف  5نوفمرب .2019
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تعزيز الشراكة في مجال الدعم الجوي بمعرض دبي للطيران
تشارك رشكة موتورسيتش األوكرانية مبعرض
ديب للطريان يف دورته الحالية ،باعتبارها جزءا
كبريا من صناعة الطريان األوكرانية ،وهي واحدة
من الرشكات الرائدة مبجال الطريان ملختلف
التطبيقات.
وأكد فيا نشيسالف أ.بوهوسالييف رئيس مجلس
ادارة موتورسيتش،كفاءة عمل الرشكة وخربتها
الكبرية يف مجال تطوير وتصنيع ودعم أثناء الخدمة
للطائرات،واصالح املحركات ذات االعتامدية
للطائرات واملروحيات املستخدمة يف
مختلف التطبيقات،والطائرات
املزودة مبحركات مصنعة
من قبل الرشكة
املتواجدة يف أكرث من
120بلدا مبختلف
أنحاء العامل.
وعرب عن سعادته
مبشاركة الرشكة يف
معرض ديب للطريان
بدورته الحالية،الذي
يعترب من أكرث املعارض
الدولية والعاملية املهتمة
بقطاع الطريان سواء كان املدين أو
العسكري،كام أنه يحظي مبشاركة واسعة من
أهم الرشكات املتخصصة مبجال الطريان ملختلف
دول العامل،وأن التكنولوجيا الحديثة اليوم جميعها

تجتمع عىل أرض دولة
اإلمارات تحت سقف
واحد مام يتيح األمر
بتبادل الخربات وتعزيز
الرشاكة مع دولة اإلمارات
ومن ثم الدول األخرى.
وقال رئيس مجلس اإلدارة إن
رشكة موتور سيتش أطلقت مؤخرا
برنامج تحديث ألكرث املروحيات شعبية وهي
املروحية الروسية املعروفة بإسم "ميل" مثل MI-
 24-MI-2.MI-8ولهذا الغرض قامت الرشكة

بإنشاء وترخيص قطاع خاص للتصميم وبناء
املروحيات ،واملروحيات الجديدة املجهزة مبحركات
من الجيل الجديد قادرة عىل املنافسة بنجاح
مثيلتها يف العامل ،ويتم انتاج مروحيات رشكة موتور
سيتش تحت إسم العالمة التجارية"أم.أس.يب".
وأضاف أن الرشكة تنفرد بخاصية بأنها
تجمع بني اإلمكانيات الفكرية والثقافة العالية
للرشكات،والروح الخالقة،والبنية التحتية العلمية
والتقنية املطورة مام يجعلها واحدة من أكرب
الرشكات املصنعة ملحركات الطائرات واملروحيات
عىل مستوى العامل.

االبتكار واالستدامة في مجال الفضاء من السمات الرئیسیة

شركة لیوناردو ترعي الجناح اإليطالي في معرض إكسبو 2020
أعلنت رشكة ليوناردو رعاية الجناح اإليطايل
يف معرض إكسبو ديب  2020سیكون االبتكار
واالستدامة من السامت الرئیسیة يف معرض
إكسبو ديب  ،2020مام سیتیح للزائرین فرصة
اكتساب املعرفة ،وتعزیز العالقات التجاریة
والتعاونیة بني الجميع ،وذلك بھدف تعزیز
القدرة التنافسیة بین املشاركین سواء بین
البلدان املجاورة أو بین بلدان العامل عامة.
وقدم اﻟﻣﻔوض اﻟﻌﺎم اﻹﯾطﺎﻲﻟ ﻟﻣﻌرض إﻛﺳﺑو
2020دﻲﺑ ﺑﺎوﻟو ﺟﻠﯾﺳﯾﻧﻲﺗ واﻟﻣدﯾر اﻟﺗﻧﻔﯾذي
ﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾوﻧﺎردو اﻟﯾﺳﺎﻧدرو ﺑروﻓوﻣو،رﻋﺎﯾﺔ ﺷرﻛﺔ
ﻟﯾوﻧﺎردو ﻟﻠﺟﻧﺎح وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ
ﻋﻘد ﻋﻰﻠ ھﺎﻣش ﻣﻌرض دﻲﺑ ﻟﻠطﯾران 2019
وقال ﺑﺎوﻟو ﺟﻠﯾﺳﯾﻧﻲﺗ "أﻧﺎ ﺳﻌﯾد ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﺷرﻛﺔ ﻟﯾوﻧﺎردووذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺟﻧﺎح إﯾطﺎﻟﯾﺎ ﻲﻓ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺎت إﻛﺳﺑو  2020دﻲﺑ ،ﻣﻧذ ﺗداﻋﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎد
اﻟطﯾران واﻟﻔﺿﺎء ،اﻟﻲﺗ ﺗﻠﻌب ﻟﯾوﻧﺎردو ﻓﯾﮭﺎ دورا
راﺋدا وﻣرﻛزا ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﺎرزا ،وذﻟك ﻲﻓ ﺻﻣﯾم
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ﻣﺷروﻋﻧﺎ اﻟذي ﯾرﻛز ﻋﻰﻠ اﺳﺗداﻣﺔ ،وأﻣن ،وﺳﻼﻣﺔ
اﻟﺟﻣﯾﻊ.
وأﺿﺎف ﺑﺎن اﻟﻔﻛرة اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻹﯾطﺎﻟﯾﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻟﻣﻌرض ھﻲ "اﻟﺟﻣﺎل ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ"
وھﻲ إﺷﺎرة إﻰﻟ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺑﺗﻛرة ،واﻟﻣرﺗﺑطﺔ

ﺑﺎﻟﻣﮭﺎرات اﻹﺑداﻋﯾﺔ اﻟﻲﺗ ﯾﻣﻛن ﺗﻔﻌﯾﻠﮭﺎ ﻣن أﺟل
ﺗوﻟﯾد ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل رﺑط
اﻛﺗﺷﺎﻓﺎت اﻟﻔﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻷرﺿﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ،
واﻟﺗﻧﻘل ﺑطرﯾﻘﺔ اﻣﻧﺔ وﺳرﯾﻌﺔ اﻰﻟ إدارة اﻻزﻣﺎت
واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ.
/21نـوفمبـر2019/

ضمن صفقة قيمتها مليار دوالر

«هالكون» تزود القوات المسلحة بأسلحة دقيقة التوجيه من طراز «ديزرت ستينغ»
وقّعت «هالكون» ،الرشكة الرائدة يف إنتاج وتوريد
األسلحة دقيقة التوجيه ،عقداً بقيمة  1مليار دوالر
( 3.6مليار درهم إمارايت) لتزويد القوات املسلحة
اإلماراتية بسلسلة أسلحتها دقيقة التوجيه من
طراز «ديزرت ستينغ.»16 -
وأعلن سعيد املنصوري ،الرئيس التنفيذي لرشكة
«هالكون» ،عن الصفقة خالل معرض ديب للطريان
 2019املنعقد حالياً .ويف معرض حديثه عىل هامش
الفعالية ،قال املنصوري« :نفخر بتزويد القوات
املسلحة اإلماراتية بأفضل األسلحة دقيقة التوجيه.
ويف ظل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة يف
البالد ،وسنني الخربة املمتدة يف مجال التكنولوجيا
املتقدمة وقطاع األسلحة املوجهة ،فإن هذه
الفرصة ستسهم يف تعزيز مكانتنا الرائدة يف القطاع
باملنطقة».
وأضاف« :ستساعد هذه الجهود عىل تعزيز
القدرات وتزويد قواتنا املسلحة مبزيد من الكفاءة
واملوثوقية وضامن الجودة ،ما يسهم يف تشكيل
مستقبل أكرث أماناً».
وتشكّل «ديزرت ستينغ» فصيلة من األسلحة
خفيفة الوزن دقيقة التوجيه؛ إذ يبلغ وزن طرازيها
(دي إس  )8 -و (دي إس )16 -ما بني  15و23
كيلوغراماً ،وتستند أساساً إىل تقنية التوجيه
بالقصور الذايت ،التي يعززها نظام املالحة العاملية

عرب األقامر الصناعية .كام أن إعدادات الباحث عن
تحسن من دقة األداء يف مواجهة
الليزر شبه النشط ّ
األهداف بالزمن الفعيل.
وتقوم هالكون بوضع األفكار وتصميم أنظمة
األسلحة املوجهة توجيهاً دقيقاً وتصنيعها .كام أنها
توظّف التقنيات الناشئة لالضطالع بحلول تتامىش
مع أعىل املعايري العاملية يف اإلمارات وخارجها.

ومتتلك الرشكة ثالثة مختربات ومثاين منشآت
لإلنتاج ،وتلقى قدراتها دعامً من جهود البحث
والتطوير واملعدات الحديثة واملتطورة.
وتعد هالكون جزءا ً من قطاع الصواريخ واألسلحة
التابع لـ»إيدج” ،التج ّمع الرائد للتكنولوجيا
املتقدمة يف مجال الدفاع وقطاعات أخرى ،والذي
تم افتتاحه يف  5نوفمرب .2019

أكاديمية " "Inzpireتستعرض حزمة من الدورات والبرامج التدريبية
"تدرب بجد ..تدرب بسالسة" ،شعار اطلقته
أكادميية " ،"Inzpireالتي استعرضت حزمة من
الدورات التدريبية التي تقدمها لألفراد سواء
العسكريني واملدنني  ،وأوضح هاري روز مدير
تطوير األعامل األقليمية باألكادميية أن االكادميية
توفر تدريبات تفاعلية ومرنة بشكل كامل عىل
مجموعة واسعة من املجاالت واملواضيع ،وهي
االستخبارات واملراقبة واالستطالع والتهديف،
وعمليات الطائرات املسرية ،والحرب االلكرتونية،
والعمليات الجوية والفضاء والتحليق بالطائرات
املروحية والعوامل البرشية والسالمة ،باإلضافة
إىل التدريب عىل العمليات السيربانية ،والتكامل
االستخبارايت الجوي األريض وعمليات األمن
ومكافحة األرهاب واالتصاالت االسرتاتيجية
واالستخبارات املضادة واألمن ،وأخريا تقديم
التدريب وتطويره.
وأوضح أن دورة عمليات الطائرات املسرية ،تتضمن
مقدمة عن االنظمة الجوية املسرية وأساسياتها
واستعراض مناذج مجسمة لها والتعريف باملفاهيم
العملياتية لهذه األنظمة ،باإلضافة إىل دوريت القادة
املصغرة عىل االنظمة الجوية املسرية وقادة املهام
عىل هذه االنظمة.
/21نـوفمبـر2019/

أما دورة الحرب االلكرتونية فتتضمن مقدمها
عنها والتعريف بأساسيات عمليات الرادار
الجوي والتطبيقات العسكرية للحرب االلكرتونية
ومقدمتني عن االشعة تحت الحمراء والرتددات
الراديوية يف الحرب االلكرتونية باإلضاىف إىل دورتني
عن الحرب االلكرتونية املتقدمة قصرية وطويلة
املدى.

وأضاف أن التدريب الذي تقدمه االكادميية هو
حل فعال ومتعدد املنصات من حيث التكلفة كام
أنه يعمل بشكل جوهري عىل تحسني الفعالية
العملياتية وزيادة أمان الطريان لألفراد واملدنيني
عىل حد سواء .ومن ناحية أخرى أفاد هاري روز
أن االكادميية تقدم نظام شاشة املهمة "،"GECO
(النظام األكرث تقدما يف العامل).
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رئيس الشركة السعودية للطيران لـ «درع الوطن»:

افتتحنا شركة جديدة في دبي لدعم االستثمارات بين البلدين
كشف محمد الحاريث رئيس الرشكة السعودية للطريان يف اململكة
العربية املتحدة ،عن افتتاح رشكة "عدن" االستثامرية يف ديب
االسبوع املايض ،بهدف جذب االستثامرات والتنسيق
بني دولة اإلمارات واململكة العربية السعودية
وتنسيق األعامل بني البلدين يف عدة مجاالت
اقتصادية واستثامرية.
وأضاف أن مكتب الرشكة الذي افتتح يف مركز ديب
املايل العاملي سيعمل عىل تطوير األعامل بني البلدين
ومع الرشكات العاملة بالدولة  ،وجذب االستثامرات
السعودية إىل أرض اإلمارات ،والعكس كذلك ،يف عدة
مجاالت منها صناعة اإلطارات والزجاج والعقارات.
وأوضح املسؤول نفسه أن الرشكة الجديدة ستسهم يف
خلق رشاكات جديدة بني اململكة واإلمارات ويعزز املجالني
االقتصادي واالستثامري بينهام.

وأشار الحاريث إىل أن هذه تعترب املشاركة الرابعة للرشكة السعودية
للطريان يف معرض ديب الدويل للطريان ،مشريا إىل أن الرشكة
تعترب خدمية حيث تقدم خدماتها للقوات املسلحة
السعودية والقطاع الخاص يف مجاالت الشحن البحري
والجوي والتخليص الفتا إىل أنها مرصحة لشحن
القطع العسكرية وقطع الغيار وسالح املحركات
وتدريب الطيارين والفنيني.
وقال أن الرشكة متتلك أكادميية لتقديم الدورات
ألفراد القوات املسلحة ،كام تعمل بشكل حثيث مع
وزارة الدفاع السعودية  ،باإلضافة إىل تقديم الدعم
اللوجستي والفني للقوات املسلحة.
وأفاد بأن الرشكة تعمل يف  4مجاالت أخرى وهي
القطارات والبرتول ومشتقاته وخدمات الدفاع و العقارات
واإليجارات ومتلك فروعا يف جمهورية مرص العربية كذلك.

خالل مشاركته في معرض دبي الدولي للطيران

الفريق الكويتي لتصوير الطائرات يعرف الجمهور بأنواع الطائرات
شارك الفريق الكويتي لتصوير الطائرات يف
معرض ديب للطريان يف دورته الحالية ،2019
مبجموعة من الصور التي التقطها أعضاء
الفريق للطائرات من مختلف مطارات العامل.
وقالت عدوية عبدالجليل مؤسسة الفريق يف لقاء
مع "مجلة درع الوطن" ،إن الفريق تأسس عام
 2016بتسعة أعضاء ويضم مجموعة من هواة
تصوير الطائرات ويقوم الفريق مبجهودات فردية
من خالل متابعة حركة الطائرات وأخذ اللقطات من
زوايا مختلفة.
وأضافت أن الفريق يركز عىل الحركة الجوية مبطار
الكويت الدويل ومطارات دول الخليج يف املنطقة،
مشرية إىل أنها شاركت يف املعرض يف دورته السابقة
والتي تعترب املشاركة األوىل خارج الكويت منذ تأسيسة.
وأضافت عبدالجليل أنه قبل تأسيس الفريق كان
عدد من األعضاء يقوم بالتقاط الصور للطائرات
من مختلف بلدان العامل وذلك لشغفهم بالتصوير
والتنقل من دولة إىل دولة ألخذ أجمل الصور وأكرثها
احرتافيه .وبعد ذلك سعى الفريق حتى حصل عىل
تراخيص من وزارة الداخلية وهيئة الطريان املدين
ووزارة الدفاع يف دولة الكويت ،حتى يقوم أعضاء
الفريق بالتقاط صورا أكرث احرتافية ومتيزا وحتى
يتمكن من االقرتاب من الطائرات وتصويرها عن
كثب سواء يف حالة اإلقالع أو الهبوط أو يف حالة
توقفها .ويعترب الفريق الكويتي لتصوير الطائرات
األول من نوعه يف الكويت ومنطقة الخليج العريب
ويهدف إىل تعريف الشباب مبجال الطريان وإبراز
اسم الكويت الشقيقة يف هذا املجال عن طريق
املشاركة يف عدد من معارض الطريان الدولية .وقالت
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رئيسة الفريق عدوية العبدالجليل يف لقاء مع "درع
الوطن" خالل مشاركتهم يف معرض ديب الدويل
للطريان ،أن الفريق أصبح يضم  6مصورين محرتفني
لديهم تراخيص تصوير دائم من الطريان املدين ومن
وزاريت الداخلية والدفاع لتصوير الطائرات العسكرية
داخل القواعد.
وأضافت أن مسجل يف وزارة الشؤون بنظام بادر
للفرق التطوعية ويهدف لنرش ثقافة الطريان عن
طريق عدسته بني الناس برصد وتصوير الطائرات
داخل املدرج يف الهبوط واالقالع وأيضا تصوير كل
ما يختص بالطريان بدءا من قائد الطائرة مرورا
باملضيفني.
وأشارت إىل أن الفريق ترشف مبوافقة الشيخ
سلامن الحمود الصباح بعرض صوره يف قاعات
الرتانزيت يف مطار الكويت الدويل بشكل دائم
واملوافقة له بعرض صوره يف املطار الجديد ،كام تم

تجهيز قاعة تدريب الضباط يف املبنى املقابل للمطار
بصور خاصة بالفريق أيضا.
وأوضحت أن الفريق كانت له عدة مشاركات
يف معارض دولية ومحلية منها معرض االستقالل يف
فرباير  2018ومعرض ديب للطريان يف دورته السابقة،
ومعرض الكويت للطريان يف حني أنه سيشارك يف
شهر نوفمرب املقبل مبعرض البحرين الدويل للطريان.
وأوضحت أن أول ثالث طائرات صورتها
بعد اطالق املجموعة كانت األمريية والجابرية
الكويتية ،باإلضافة إىل الطائرة اإلماراتية إيرباص
( ،)A3ATوعن أكرث صورة أحبتها عدوية قالت
أنها تعود للطائرة الكويتية القدمية (B777-300ER
وأشادت عدوية عبدالجليل مبستوى التنظيم الرائع
ملعرض ديب للطريان يف دورته الحالية والذي يشهد
زيادة يف الحجم واملشاركة وعن مدى فخرها بأن
تكون االمارات منظمه لهذا الحدث الكبري.
/21نـوفمبـر2019/

طرح مركز لوجستي متخصص بقطاع غيار الطائرات في مطار أبوظبي

نعمل على تعديل الطائرات،ودمج أنظمة المهام وتقديم الدعم والتدريب
متكنت رشكة بال ايروسبيس سريفسز لصيانة الطائرات اإلماراتية،من خالل
خرباتها يف التشغيل وعىل مدار السنوات املاضية،بأن تصبح رائدة يف مجال
أنظمة وعمليات اإلستطالع البحري.
وأكد أيهم الخطيب مدير تطوير األعامل والتسويق برشكة بال
ايروسبيس سريفيسز لصيانة الطائرات اإلماراتية،يف ترصيح
خاص ملجلة "درع الوطن"طرح مركز لوجستي متخصص
بقطاع غيار الطائرات،واإلرشاف عىل قطاع خدمة
الطائرات داخل الدولة وذلك يف مطار أبوظبي ،عىل
هامش مشاركتنا مبعرض ديب للطريان .2019
وأضاف أنه من مميزات املركز اللوجستي
املتخصص أنه يقدم دعام للطائرات العسكرية وعدد
من الدول،كام أننا لدينا أربعة مهام نقوم بها يف مجال
عملنا تتمثل يف التصميم وتعديل الطائرات،ودمج أنظمة
املهام،باإلضافة إىل تقديم الدعم والتدريب أثناء الخدمة
وعمليات املهام الخاصة،وأن تلك األمكانيات التي نتمتع بها
تتيح لنا تقديم حلوالً تلبي العديد من االحتياجات كالبحث واإلنقاذ،واألمن
البحري والحروب املضادة ضد الغواصات،وكذلك الحروب االلكرتونية ومهام
تنفيذ القوانني العامة،مع دعم مهام اإلغاثة من الكوارث ومراقبة الرثوة

السمكية واملساهمة يف الكشف ومتابعة التلوثات،وتقديم دعم لدوريات
الجامرك والهجرة.
وأشار أيهم الخطيب إىل أن هذا النهج الشامل والدينامييك تجاه حلول
املهام الخاصة يوفر لعمالئنا نقطة محددة وتتمثل بفرض
املسؤولية وخرباتنا العملية والتسليم ضمن الجدول
الزمني املتفق عليه،مام يجعلنا يف رشكة بال ايروسبيس
سريفيسز لصيانة الطائرات أن نكون فخورين بكوننا
الخيار املوثوق به لكافة عمالئنا.
وأوضح أن رشكة بال ايروسبيس سريفيسز لصيانة
الطائرات هي رشكة إماراتية األصل مقرها أبوظبي
وتعد جزء من مجموعة رشكات بال الكندية،وتعمل
الرشكة من خالل منهجها العميل اإلستحواذ عىل
عقود تصدير دولية وتنفيذها بنا يؤمن مصلحة
املساهمني،وأصحاب الشأن واإلقتصاد املحيل عىل مستوى
دولة اإلمارات،وأن تأسيس املركز املتميز يعترب من من رؤية عمل
الرشكة فيام يتعلق بعمل تعديل الطائرات ودمج نظم املهامت والدعم أثناء
الخدمة،وتقديم حلول وعمليات املراقبة واإلستطالع،و نسعى دامئا ملواكبة
كافة التكنولوجيا الحدثية واستثامرها يف املجال األنسب.

«نظارة ستراتا»

معمل الختبار الجودة وتحليل البيانات
تتواصل جهود وحدة األبحاث والتطوير يف رشكة «سرتاتا للتصنيع» ،الرشكة
املتخصصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات من املواد املركبة ،واململوكة بالكامل
ّ
لرشكة «مبادلة لالستثامر» ،لنقل صناعة أجزاء الطائرات يف الدولة إىل أفاق
جديدة لتحقيق رؤية أبوظبي االقتصادية الهادفة إىل بناء اقتصاد متنوع قائم
عىل املعرفة.
ومتكنت الكوادر الوطنية يف الرشكة من تصميم مرشوع ابتكاري من شأنه أمتته
عملية اختبار األجزاء املصنعة باستخدام نظارة صممت خصيصاً لهذا الغرض
حيث تتمكن من قياس سامكة القطعة املصنعة عىل مختلف أجزاء السطح
فضالً عن نقل هذه البيانات وتحليها لالستفادة من املعطيات لتعزيز كفاءة
التصنيع.
وخالل استعراضها للنظارة االبتكارية يف جناح الرشكة يف معرض ديب الدويل
للطريان  2019تقول املهندسة عائشة عىل املسؤولة برشكة «سرتاتا للتصنيع» ،إن
النظارة الحديثة التي استطاع فريق العمل تصميمها تغري طريقة اختبار األجزاء
املصنعة بالكامل حيث تعمل وفق آلية تخترص الوقت وتعزز كفاءة التشغيل
وصوالً ملستويات غري مسبوقة.
وأوضحت أن عملية االختبار ومراقبة الجودة لألجزاء املصنعة تتم حالياً
باالعتامد عىل مالمسة أجهزة االختبار للعديد من النقاط عىل سطح القطعة
املصنعة وهو األمر الذي يتم يدوياً ويستغرق الكثري من الوقت .ولفتت إىل أن
آلية عمل النظارة الجديدة تعتمد عىل ارتدائها من قبل املتخصص يف االختبار
ومراقبة الجودة مع توجيه النظر إىل سطح القطعة لتظهر سامكة السطح لكل
نقطة مع وجود إشارات مميزة يف حال وجود أي اختالف وهو األمر الذي يقلص
من زمن اختبار القطعة وفحصها عىل نحو غري مسبوق.
وأضافت أن جميع البيانات التي تلتقطها النظارة تنتقل تلقائياً ألجهزة تقوم
بتجميعها وتحليلها الستخدام املعطيات يف تعزيز كفاءة التشغيل ،مشرية إىل
أن هذا املنتج االبتكاري صمم خصيصاً لـ«سرتاتا للتصنيع» ويعد األول من
نوعه .وقالت إن قسم األبحاث والتطوير انتهى من إعداد املرشوع التجريبي
/21نـوفمبـر2019/

للنظارة الجديدة كلياً متهيدا ً الستخدامها ضمن خطوط اإلنتاج يف الوقت الذي
تحدده الرشكة .وبذلك مل تكتف سرتاتا للتصنيع بحجز مكانة متميزة يف سلسلة
توريد أجزاء الطائرات يف العامل بل تواصل ابتكار القيمة املضافة التي تعزز من
مكانة أبوظبي العاملية لتصبح منارة التطور والحداثة يف هذه املنطقة من العامل.
وإىل جانب كوادرها املتميزة التي تصل أعدادها إىل  700موظف ،متتلك سرتاتا
للتصنيع وحدة أبحاث وتطوير مزدهرة تخدم املشاريع املرتبطة باألمتتة واملواد
املتطورة وحلول التصنيع بالطباعة ثالثية األبعاد.
متكنت رشكة «سرتاتا للتصنيع» من تسليم  361شحنة من أجزاء هياكل
الطائرات خالل النصف األول من العام الجاري ،تضمنت  4671من قطع
الطائرات ،من خالل عقود مربمة مع رشكات رائدة يف مجال تصنيع معدات
الطائرات عىل مستوى العامل ويف مقدمتها «بوينج» ،و«إيرباص».
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متخصصة في أنظمة وصناعة مكابح الطائرات

شركة  DACCالكورية الجنوبية تشارك في المعرض بأحدث منتجاتها

تشارك رشكة  DACCالكورية الجنوبية املتخصصة يف أنظمة وصناعة مكابح
الطائرات املدنية والعسكرية ،للمرة الثانية يف معرض ديب للطريان ،حيث
تقدم الرشكة الكورية أحدث منتجاتها ذو الجودة العالية ،والذي مكنها
من إحتالل موقع متقدم يف قامئة قطع الغيار املطلوبة لدي رشكات الطريان
املختلفة يف شتي أنحاء العامل
وقال حسني نواس ممثل املركز التجاري الكوري الجنويب" ،شاركنا يف هذه
الدورة من معرض ديب للطريان ،وقدمنا أحد منتجات الرشكة DACC
مكابح الطائرات ذات الجودة العالية والتي تعتمد عليها الكثري من رشكات
الطريان عىل مستوى العامل" ،وأضاف " أعتقد أن مشاركة الرشكة الكورية يف
هذا املعرض حققت الهدف املطلوب حيث عقدنا العديد من اإلجتامعات
العملية مع رشكات أخري يف مجال الطريان ،ومثل هذه املعارض تحقق فائدة
كربي لجميع الرشكات.
وأضاف" أعتقد أن معرض ديب للطريان  2019حظي بأهتامماً بالغاً من
مختلف الرشكات ،كونه واحدا ً من أهم التظاهرات التي تشهدها صناعة
الطريان العاملية وأكرثها تأثريا ً يف مجريات األمور بهذه الصناعة ،حيث تفوق
املعرض عىل عدة معارض عاملية يف حجم الصفقات ،خصوصاً أن فعالياته
دوماً تكون محط أنظار أقطاب صناعة الطريان ،وأثبت معرض ديب تفوقه
عىل نحو الفت خالل السنوات األخرية وأنه بات الوجهة الرئيسية األبرز إلبرام
كربيات الصفقات يف قطاع الطريان الدويل.

وأفاد حسني نواس بأن املعرض ليس مجرد معرض إلبرام الصفقات لرشاء
طائرات وأجهزة طريان فحسب ،وإمنا هو أيضاً فرصة لديب ،ودولة اإلمارات
بصفة عامة ،لتعزيز قطاع حيوي تويل له أهمية خاصة ومتزايدة ضمن مساعي
تنويع اقتصادها ،وهو قطاع التصنيع املتعلق بالفضاء الجوي ،بشقيه املدين
والدفاعي ،مبا يشمله من صناعات فرعية مغذية تخدمه ،فضالً عن الصيانة
والتدريب وأكتساب الخربات.

بريدجستون اليابانية لصناعة إطارات الطائرات تستعرض تقنية جديدة
تشارك رشكة بريد جستون اليابانية يف معرض
ديب للطريان ،وهي املرة األويل التي تخصص فيها
الرشكة جناح لها املعرض خالفاً ملا كان يحدث يف
الدورات السابقة والتي كانت تقترص مشاركاتها
يف لقاءات مع ممثيل الرشكات املتعاقدة معها.
وتكشف رشكة بريدجستون ،يف معرض ديب
للطريان يف هذه الدورة تقنية جديدة وهي ت ُعرض
للمرة األويل وتتمثل يف تتبع إطارات الطائرات
ومدي أستعاملها واملدة الزمنية لهذه اإلطارات،
وقد حظيت هذه التقنية باالستحسان من جميع
العمالء وحظيت بإهتامم كبري حيث رأت الرشكة
أن معرض ديب للطريان هو املكان املناسب لعرض
هذه التقنية
وتتخصص الرشكة اليابانية يف تصنيع إطارات
الطائرات يف القطاعني املدين والعسكري ،حيث
تعمل عىل تصنيع اإلطارات الجديدة يف مقر
الرشكة يف اليابان ،فيام تعمل عىل إعادة التصنيع
يف بلجيكا ،ومتد الرشكة العديد من رشكات الطريان
يف مقدمتها (ايرباص ،وبوينج ،وإمرباير) ،ومتتاز
إطارات بريد جستون باملتانة والجودة العالية ،إذ
حصلت عىل نسبة  70%تسويق يف منطقة الخليج
ونسبة  50%تسويق عىل مستوي العامل.
وقال عبدالله أمعوس مدير املبعيات يف منطقة
الرشق األوسط " ،يف كل عام تتجه أنظار املهتمني
بصناعات الطريان والصناعات الدفاعية إىل ديب
التي تستضيف أحد أكرب معارض الطريان يف العامل،
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وعىل الرغم من أن املعارض الكبرية األخرى يف
فارنربه وباريس تستقطب مشاركني وزوارا من كل
مكان ،إال أن ديب باتت يف السنوات األخرية موقع
عقد أكرب الصفقات يف هذا الصدد.
وأضاف تتنافس معظم الرشكات عىل مبيعات
الطائرات التجارية بني رشكات كربى مثل إيرباص
وبوينغ ورشكات تصنيع أخرى من الدرجة الثانية،
ومتثل ديب أيضا موقعا للصفقات الدفاعية،
ويحرص أغلبية مصنعي األسلحة عىل حضور
املعرض آخذين بنظر االعتبار حجم امليزانيات

املخصصة للشؤون الدفاعية يف الرشق األوسط.
وتابع " ألهمية معرض ديب للطريان رأت
الرشكة رضورة تخصيص جناح لها يف هذه الدورة
ألن املعرض أصبح الواجهة املفضلة للعديد من
رشكات الطريان لعرض منتجاتها أو إلبرام صفقات
جديدة لتطوير منتجاتها ،واملعرض ميثل ملتقي
عاملي وفرصة مثينة ألكتساب الخربات وأكتشاف
كل ماهو جديد من تقنية وذكاء صناعي يف عامل
الطريان .
/21نـوفمبـر2019/

بالتنسيق مع شركة  Di3الكورية الجنوبية

مجموعة الصحراء اإلماراتية تقدم أول جهاز محاكاة لكرسي إنقاذ الطيارين
تقدم مجموعة الصحراء اإلماراتية ،من خالل مشاركتها عرب الجناح الخاص
باملجموعة يف معرض ديب للطريان ،أول جهاز محاكاة من نوعه لكريس الطوارئ
وإنقاذ الطيار بعملية القفز لحظة حدوث طارئ يف الطائرات العسكرية
املقاتلة ،وحظي الجهاز الذي قدمته مجموعة الصحراء بالتنسيق مع أحدي
مع رشكة  Di3الكورية الجنوبية بأهتامم وإعجاب وإستحسان زوار املعرض
الذين حرصوا عىل رضورة أجراء التجربة وعملية املحاكاة بالكريس الطائر.
وقال محمد سعيد املرزوقي مدير املبيعات باملجموعة يف حديثه ملجلة درع
الوطن " ،نحن فخرون يف مجموعة الصحراء باملشاركة يف معرض ديب للطريان،
بتواجدنا وسط هذا الزخم الكبري من الرشكات العاملية يف مجال صناعة الطريان،
كون أن مجموعة الصحراء إماراتية خالصة مملوكة لسعادة خليفة مطر
املزروعي ،مضيفاً " نشارك يف هذه الدورة من املعرض بتقديم جهاز محاكاة
لكريس إنقاذ الطيار من الطائرات العسكرية املقاتلة لحظة حدوث أمر طارئ
يدعو الطيار للقفز من الطائرة بالكريس الذي يجلس عليه داخل الطائرة وهو
ما يؤمن السالمة للطيار ويقفز به بعيدا ً عن طائرته وهو جهاز املحاكاة األول
من نوعه يف العامل نقدمه يف هذا معرض ديب بالتنسيق مع رشكة كورية جنوبية.
وذكر املرزوقي ،أن مجموعة الصحراء لها الكثري من اإلعامل يف القطاعات
العسكرية مثل بناء املطارات العسكرية ،والحدود اإلمنية للدولة ومراقبتها
بكامريات ذات تقنية عالية إىل جانب صيانة سياج الحدود يف حال حدوث
جريان أودية ،وأضاف " مجموعة الصحراء تقوم مبهمة عظيمة وهي تعترب
الناقل الرسمي والرشيك اإلسرتاتيجي للقوات املسلحة اإلماراتية ،وسعادة
خليفة مطر املزروعي يؤمن بأن دعم القوات املسلحة هو واجب كل إمارايت.

وأشاد مدير املبيعات مبجموعة الصحراء بحسن اإلعداد واسلوب التنظيم
ملعرض ديب للطريان ،مؤكدا ً أن هذه النسخة من املعرض العاملي جاءت
إستثنائية بكل املقايس إذ أنها تايت بعد وصول أول رائد فضاء إمارايت ملحطة
الفضاء الدولية ،فضالً عن مشاركة الكثري من الرشكات الوطنية وقدمت منتجاتها
بأحدث التقنيات يف مجال الصناعات العسكرية وصناعة الطريان حيث تعترب
دولة اإلمارات من الدول الرائدة يف هذا املجال عىل مستوي العامل

مدير التسويق بشركة بانوبلي:

اإلمارات هدف رئيسي لتنفيذ خططنا
يرتكز عمل بانوبىل لالستشارات التي تتخذ من ديب مقراً لها عىل مساعدة
عمالئها عىل اقتناص وتعزيز الفرص التجارية الجديدة والحفاظ عىل
العالقات التجارية القامئة يف دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
وقال ستيفني تيبينغ مدير التسويق برشكة بانوبيل ملجلة "درع الوطن" إننا
نشارك يف معرض ديب للطريان ،2019ل ُنسهم يف تعزيز دورنا وتنفيذ خطط
عملُنا مع كافة الرشكاء سواء كان ذلك عىل مستوى دولة اإلمارات التي
تعترب رشيكاً اساسياً وهدفاً استرياتيجياً يف عملنا،مؤكدا ً أن املعرض شكٌل لنا
فرصة جديدة وهامة إلبراز طبيعة عملنا وخرباتنا الطويلة يف مجال العمل
ضمن مجموعة متنوعة ومتعددة للرشكات التي تعمل ضمن خدماتنا.
وأضاف أن فريق عمل بانوبىل لالستشارات يتمتع مبجموعة واسعة من
املهارات الفنية والتسويقية التي تعرتف بها الرشكات العاملية الرائدة .تعزز
الرشكة مكانتها من خالل مشاركتها النشطة يف معرض ديب للطريان ٢٠١٩
وتقديم خدماتها ومنتجات رشكائها ومنهم رشكة  Einsaورشكة SteelRock
Aircovers
ونوه أن رشكة  EINSAتعرض منتجاتها خالل معرض ديب للطريان يف
دورته الحالية واملوجهة ملنطقة الرشق األوسط ،ومن بني مجموعة كاملة
من املعدات التي تقوم بتصنيعها وتزويدها تقدم Einsaجميع معدات
الدعم األريض املختلفة لكل من الطريان العسكري والتجاري كمعدات
مناولة األسلحة ووحدات معالجة الرسومات وجرارات السحب وسالمل
الركاب و النقل ،وخاص ًة خط إنتاجها الجديد من مصايف الوقود التي تحظى
بقبول جيد جدا يف السوق األوروبية والتي عىل اتم استعداد لتقدميها يف
املنطقة.
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وأشار مدير التسويق إىل أن  Einsaتشارك يف املعرض ملعرفة
االحتياجات الحقيقية للجهات املعنية املختلفة يف املنطقة ومواصلة بناء
عالقات أقوى من أجل خلق فرص عمل جديدة ،فتعد منطقة الرشق
األوسط أحد األهداف الرئيسية ملستقبل  Einsaوتلتزم الرشكة بتحقيق
أفضل النتائج.
23

معرض دبي للطيران ...تجسيد لمســــــــــــــــ

رئيس التحرير:
املقدم الركن  /يوسف جمعة الحداد
مدير التحرير:
الرائد /جميل خميس السعدي
سكرتري التحرير:
حسني عيل املناعي
هيئة التحرير:
املالزم 1/سامل سيف الزحمي
ندى زهره البدر الشاطري
إسامعيل محمد البلويش
خميس محمد الحوسني
عمر موىس
ماهر خالد محمد
مرفت حسني
شاكا برامود
ديبا فيدفياس نارواىن
نفيسه محمد
العالقات العامة:
الرائد احمد سليامن الشحي
النقيب خلفان محمد الكعبي
احمد عبدالله مبارك
حمد نارص أكرم
عيد أحمد آل عيل
حنان أحمد نصيب
آمنه رشيد الهرمودي
محمد عبدالله املنصوري محمد رياض اقبال
التصوير:
عادل سعيد الظنحاين
حسني صالح اليافعي
محمد احمد الخرض
خالد عيل الظاهري
عبيد محمد الزعايب
احمد محمد الشاميس
عيل عبدالكريم الهويت
التصميم:
أحمد محمود أحمد
أحمد الدياسطي
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Emirates Offers a Peek

Inside Expo 2020 Pavilion
W
ith just under one year to go
until Expo 2020 Dubai, Emirates
airline is offering a sneak peek
inside the futuristic, interactive technologies and experiences in store for visitors at
its Expo 2020 pavilion.
Emirates has been working with academics and its industry partners in aviation
and aerospace, to create and carefully curate informative and thought-provoking
experiences on the future of aviation for
all Expo 2020 Dubai visitors.
Emirates begun construction of its pavilion earlier this year. With the foundations
completed, the airline is currently finalising the building’s steel structure.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed
Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group said: “The
Emirates Expo 2020 Pavilion offers a preview for the future of commercial aviation
in 2071, exploring the outer boundaries
of science and technology as we look forward to the next 50 years of air travel.
“The concepts we’re showcasing aim to
inspire and inform visitors of the many

breakthroughs that the commercial aviation industry has achieved and continues
to develop. The interactive experiences will
allow visitors to experiment with advanced

airframes, propulsion systems, futuristic
fuselages, and ultramodern composite materials.”
Visit Emirates at stand 1010.

Jet Aviation and USW

to Offer Training

J

et Aviation Dubai and the University of South Wales (USW) Dubai announced their cooperation at the
show to provide on-the-job training opportunities to students enrolled at USW
Dubai.
Under the mutual-collaboration USW will
support tuition for qualified Jet Aviation
employees while Jet Aviation will provide
industrial training and internships to aviation students. The collaboration will help
build an industry-ready cohort of local aircraft maintenance engineers and related
21 Nov, 2019

professionals for the aviation industry,
fostering teaching, learning, training and
knowledge transfer to aspiring aviation
professionals.
Jet Aviation will train students at its EASA,
FAA and GCAA approved maintenance facility in Dubai. “We are very keen to extend
the real, hands-on experience and learning
opportunities to aspiring aircraft maintenance professionals in a safe, controlled
and supervised aircraft maintenance environment,” said Prabhat Gummadi, Jet Aviation’s maintenance director in Dubai.

Meanwhile, USW will provide Jet Aviation
employees with the unique development
opportunity of pursuing a BSc in Aircraft
Maintenance Engineering or an MSc in
Aviation Engineering and Management at
the USW Dubai Campus. Compliant with
EASA and GCAA standards, USW Dubai is
one of the few universities that have integrated industry-standard aircraft maintenance qualifications with an Honors degree, delivered on a single campus.
Visit Jet Aviation chalet A11
and USW at stand 1614.
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Honeywell Equips MEA

With Latest Tech
H

latest, most advanced and capable aircraft
in the sky,” said Raghed Talih, leader for
Honeywell Aerospace in the Middle East.
“Our avionics portfolio helps airlines create a path towards future EASA and FAA
safety mandates and provides pilots with
crucial flight information in the most efficient way possible. This makes it easier
for them to select optimal routes and navigate inclement weather.”
Visit Honeywell at stand 1249.

oneywell has signed a selection
agreement with Middle East Airlines, the national flag-carrier airline
of Lebanon, to provide cockpit technologies to support the airline’s new fleet of 19
aircraft. The deal, which includes four of
Airbus’ latest variant, the A321XLR, will see
Honeywell provide its latest full avionics
suite to help Middle East Airlines maximise
safety and ensure regulatory compliance.
Middle East Airlines’ (MEA) purchase of

Airbus aircraft includes 11 A321NEOs, four
A330NEOs and four A321XLRs, the latest evolution of the successful A321NEO
aircraft. MEA is a launch customer of the
A321XLR, and through the completion of
this agreement, Honeywell is one of the
first selected suppliers of cockpit technologies for the launch of the aircraft.
“By selecting Honeywell’s full avionics
suite for its latest fleet, MEA is underlining
its commitment to operating some of the

Fokker Services
Receives DOA
from GCAA

GDC’s IFE and Internet
on SGA Flights

Strengthening its commitment to the
UAE market, Fokker Services recently
received General Civil Aviation Authority (GCAA) approval to use its EASA
Design Organization Approval (DOA)
for minor modification on aircraft registered in the UAE, without prior GCAA
approval.
Under the GCAA DOA, Fokker Services,
a GKN Aerospace company, is authorised to use its EASA DOA to submit its
range of minor modifications or approve new minor changes for use on
UAE registered aircraft without prior
GCAA approval.
It can also submit EASA approved Supplemental Type Certificates (STCs) for
application on UAE registered aircraft
after approval by GCAA, and develop
new STCs under the regulatory control
of GCAA.
Frans van de Pol, Director of Engineering, Fokker Services said, “Recognition
from GCAA as an approved design organisation highlights our commitment
to innovative, quality engineering. Our
teams are passionate about providing
our customers with effective solutions.”
Visit Fokker Services at stand 315.

GDC Technics announced that it signed a
MoU with SaudiGulf Airline (SGA) to provide new in-flight entertainment (IFE) and
high-bandwidth satellite internet across
the SGA fleet.
GDC will equip over 30 aircraft in the SGA’s
fleet of A320neo/A321neo and its B787
long-haul aircraft for a span of five years.
“GDC is pleased to have SGA as a new
customer and technology collaboration
partner as we bring these entirely unique,
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cost-effective solutions to market,” said
Brad Foreman, CEO of GDC Technics.
CUBE IFE solution and Falcon 300 connectivity system offer unmatched performance and entertainment features.
The CUBE seatback IFE system includes a
wireless modular tablet “media hub” with
a multicore processor, Android operating
environment, multimode/ multichannel
wireless interfaces, and a premium 4K/
UHD screen.
21 Nov, 2019

SD
S

Highlights Platform
Versatility

atcom Direct (SD), a business aviation technology provider, is highlighting the benefits of its open architecture technology, at the show. Flight
departments subscribed to SD Scheduler,
the flight planning module accessible
through the SD Pro digital flight management dashboard, have the ability to access
services subscribed to from ForeFlight,
Universal Weather and Aviation, Inc. and
World Fuel Services. The integration of
digital pre-flight trip-planning, into the
data management platform centralises
flight operations delivering functionality and ensuring all members of the flight
team have simultaneous visibility of flight
activity across all digital platforms.
Integration with SD’s FlightDeck Freedom (FDF) datalink service also enables
trip status updates related to aircraft
movements, ETA changes, diversions,
hazardous weather, and security
events. The synchronised operations
through all phases of flight delivers increased efficiencies, improved budget-

The synchronised
operations
through all
phases of
flight delivers
efficiencies.
ing and reduced operational costs.
The system integrations are complemented by the recently launched SD PostFlight
module, which is integrated with SD Pro.
The data management system directly
delivers engine times and cycles information to third party maintenance management tracking systems, including CAMP
and Flightdocs, to support two-way data

transfer. In addition, customers can opt
to have data pushed to OEMS to support
warranty programmes, with Rolls-Royce
already signed up to receive performance
data. The complete eco-system can also
be protected by the SD cybersecurity offering, which monitors data activity to
predict and mitigate cyber events.
Visit Satcom Direct at booth 1655.

SteelRock

Showcases Counter-UAV Systems
At the show, SteelRock Technologies is
showcasing the expanded NightFighter
family of Counter-UAV effector systems,
alongside the modular ODIN counterdrone platform.
Already deployed with Tier 1 security services in multiple jurisdictions, NightFighter
mitigates all modes of intrusion by rotary
and fixed-wing UAVs.
Extensively tested for safe deployment
in complex radio frequency (RF) environments, the man-portable system combines
directional RF communications inhibition
technology with advanced proprietary
software and hardware to bring drone
threats to ground rapidly and safely.
21 Nov, 2019

Meeting the highest military EMC, environmental and safety standards and capable
of deployment in seconds, the ruggedised
system features a handheld effector and
sighting device, linked to a light, compact
backpack containing electronics controlled
via a tablet and intuitive visual interface.
The NightFighter S system has recently
attained electromagnetic compatibility
(EMC) and environmental certification to
UK Defence Standards. Using the same
antenna array system as the NightFighter
L and S, NightFighter X offers highly directional effector performance against a broad
range of commercial off the shelf drones in
a light-weight, one-piece form factor.
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UAE an Important Aerospace
Market for Canada
By Nafeesa Mohammed

W

ith Canada’s exports to the Middle East bettering that of overall exports out of Canada, and
aerospace industry accounting to a considerable share in it, the country is looking at the UAE as an Important Aerospace
Market for Canada.
Besides aviation giants like CAE, CMC
electronics, and De Havilland Aircraft,
around 30 companies are exhibiting at
the Canada Pavilion. Speaking to Nation
Shield, Eyad Qudsi, Middle East & Africa
Area Director, Ontario Ministry of Economic Development and Trade, said that
Canadian aerospace companies are renowned for their product quality and service around the world.
“Canada is a leader in the aerospace
space manufacturing sector, with Ontario region alone sending out products worth C$6 billion, which accounts
to over 52 per cent of overall aerospace
revenue. We export around 80 per cent
of finished aerospace products, and
UAE and the Middle East receive a con-

Eyad Qudsi

siderable part of it” Qudsi said.
“Canada is home to some of the largest
manufacturers of turboprops, business
jets, landing gears and avionics systems,
as well as space robotics. We are also a
leader in education and training services
in the field, and invest heavily in Research
and Development (R&D) in the sector,” he
added.
Asked about the collaboration between
two countries in the education field, Qudsi said, “We are always looking forward to
working with government and institutes
across the world in the education and
capacity building of technology sector,
aerospace included. “
“We have been pioneers in developing
critical technologies in MRO, as well as
Avionics and MRO optimising software,
aircraft engines and recently drones.
“We are always looking for strengthening our business ties with countries
in the Middle East and beyond,” Qudsi
expressed.
Visit Canada Pavilion at 1619.

Inzpire Displays BLOS SATCOM

I

nzpire Limited is showcasing its beyond
line of sight (BLOS) communications
system, developed in response to an
urgent operational requirement (UOR),
which has proven its operability in Mali
during Operation NEWCOMBE.
The beyond line of sight capability, which
is operated on Inzpire’s tablet-based
GECO Mission Support System, uses satellite communication enabling users to
communicate over great distances from
virtually anywhere in the world. The BLOS
system uses company’s tablet-based electronic flight bag and doesn’t require to be
integrated with aircraft. It can be handheld or worn on the user’s knee. The BLOS
system offers 4G option for use during
training, providing cost savings.
Designed by Inzpire’s ex-military aviators
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and highly-experienced engineers, the
secure messaging function, default messages in BLOS are stored on the system to
speed up the sending of routine messages. Meanwhile emergency messages can
also be stored to generate instant alerts

and responses. A read receipt function
has also been developed, ensuring the
sender can keep track of the status of their
messages and whether they have been received and read.
Visit Inzpire at stand 1613.
21 Nov, 2019

Black Hawk:
A Reliable Partner
O
By Deepa Narwani

ne of the key attractions on display
at the show this year is Sikorsky’s
Armed UH-60M latest generation
Black Hawk. The armed kit was developed
with AMMROC who contracted Sikorsky to
customise the aircraft according to the requirement. The kit was in development for
six years and it has been a year since the
customer started receiving it.
Joe Palumbo, Director, International Military Programs, Sikorsky told Nation Shield:
“The configuration on display is a highly
capable Armed Black Hawk with a variety
of different weapon systems. We are providing a fully integrated system, which
meant taking systems such as inertial navigation, airspeed, and situational awareness, and putting it into a simple video
with information. In this case, it provides
pilots all the information they need right
on their helmet as well as on their displays
inside the cockpit and on the Flight Management System, so they know exactly
how many weapons they have, etc. This
gives pilots the accuracy they need in order to be successful and the situational
awareness facilitates their workload.”
The Armed Black Hawk displayed is being
used for multiple different purposes such
as for the army, troop transport, cargo,
medevac and fire-fighting, among others.
“The key here is affordability,” said Palumbo. “By having an aircraft that is multi-purpose, customers can go from one configuration to the other easily. Furthermore,
since it flies in a very challenging environment there have been updates made
to facilitate this. For instance, the Engineinlet Barrier Filters have been designed for
tough temperatures. The aircraft meets all
the military-standard requirements. Also,
the Black Hawk on display has a 200-gallon internal tank along with the main tank,
which provides another hour of flight.”
Faisal Al Heera, Business Development
Director, AMMROC added: “We are very
proud to be in a partnership with Lockheed Martin and Sikorsky. We have ac-
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Armed Black
Hawk transforms
a utility aircraft
into an attack
aircraft.
complished an amazing project called the
Armed Black Hawk, which basically transforms a utility aircraft into an attack aircraft through the customer’s requirement.
“AMMROC’s new facility will be supporting the Black Hawk and the LRU (Line Replacing Unit). It will offer assistance for 49
items from the Black Hawk, one of them
being the blades and the main transmissions, which is a challenge in this region
due to the rough environmental condi-

Faisal Al Heera and Joe Palumbo

tions. Having a hub to replace and modify
the items is important and this facility will
be offered in the Al Ain AMMROC facility
next year.”
The dependability of the aircraft was visible when one of the UAE Pilots who has
experience in flying the aircraft said: “It is
very easy to fly and the different technologies and the smart system inside it help a
lot to successfully fulfil our missions. It is a
truly reliable and trusted aircraft.”
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Hearing Solutions to
Ensure Pilot’s Security
E
dge Sound, a Swiss branded company, created by the designers and
developers of auditive systems, has
the technological know-how in the hearing solutions development and operational qualification, patents. The strong
users feedbacks (fighters and helicopters
pilots) enable the product to be at the
leading edge of innovation and make
it the leader in its market.
Edge Sound meets Air Forces’ expectations in hearing solutions in terms of
acoustic performance, high comfort
in use, safety, reliability, intelligibility, and maintainability that is based
upon more than 10
years in operation
activity.
“Edge Sound is a
customised product, tailormade for
the user, and it is
Yannick Hellec
associated with a

very high quality of service, which is every day experienced by each user: pilots,
equipment officers, test pilots, ground
staff,” Yannick Hellec, CEO, said.
“Edge Sound plays a vital role in the pilots’
security. This is why each component is extremely carefully selected in order to
afford the optimum quality. It is
an open system: it can be connected to any available helmet
on the market. Moreover, the
helmet kit allows the connection with any known aircraft
intercom,” he told Nation
Shield.

The whole system operates in the extreme
conditions that are met during the flights:
high vibrations, wide range of temperatures, mechanical shocks, electromagnetic
perturbations, very fast pressure changes,
large pilots’ sweat, fluctuating noise spectra
(frequencies, volumes). It is compliant with
relevant civil and military requirements.
Industry generates more complex situations: hazardous environments with the
presence of toxic substances, random
noises with peculiar acoustic spectra and
so on.
Hellec says the Edge Sound team knows
how to listen to each customer/user.
“Understanding the need is the foundation of the design of new auditive
solutions, whatever the strategic
segment. We innovate to fit the
day-to-day customer needs, including ergonomics, ease of use, new
harsh environments, and complex
communication systems.”
Visit Edge Sound at stand 541.

Boeing Readies for
Autonomous Take-Off

B

oeing NeXt highlighted the Passenger Air
Vehicle (PAV) prototype designed for fully
autonomous flight from takeoff to landing, with a range of up to 50 miles (80.47 kilometres). Measuring 30 feet (9.14 metres) long and
28 feet (8.53 meters) wide, its advanced airframe
integrates the propulsion and wing systems to
achieve efficient hover and forward flight.
Boeing NeXt, which leads Boeing’s urban air
mobility efforts, utilised the company subsidiary Aurora Flight Sciences to design and develop the electric vertical takeoff and landing
(eVTOL) aircraft and successfully completed
the first test of the prototype in January to
advance safety and technology of urban air
mobility.
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GA-ASI Highlights Maritime

Awareness Domain

G

eneral Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) is highlighting
the capabilities of its SeaGuardian Remotely Piloted Aircraft (RPA), multimission aircraft designed for operation in
unsegregated airspace at the show.
Offering applications in critical missions for
environmental protection, domain awareness and rescue, as well as military surveillance patrol, the SeaGuardian is equipped
with a high-definition Electro-optical/Infrared (EO/IR) sensor and a high-performance
360° multi-mode maritime radar.
The SeaGuardian offers medium-altitude
Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) missions while promising
complete airspace situational awareness.
With a wingspan of 79 ft and gross takeoff weight of 12,500 lb, SeaGuardian is capable of operating at Beyond Line of Sight
(BLOS) ranges at altitudes over 40,000 feet
and in inclement weather conditions. Besides, it features exceptional endurance.
The communication and avionics systems
in the SeaGuardian features SATCOM Auto

Take-off and Landing Capability (ATLC),
EO/IR Full Motion Video (FMV), Synthetic
Aperture Radar (SAR) imagery, and Ground
Moving Target Indicator (GMTI) data about
potential threats to military commanders
in real-time from stand-off ranges without
harm to the aircrew. SeaGuardian also has
the ability to share information with other
platforms.

According to GA ASI, the SeaGuardian presents a cost-effective solution with much
less operating and support compared to
a manned maritime patrol aircraft (MPA).
The RPA can also be used to complement
a manned MPA and can undertake risky
BLOS and threat environment flying to
keep aircrew away from risk.
Visit GA ASI at stand 1350.

Al Tariq Upgrades PGMs

A

l Tariq, a regional leader in aerial weaponry and manufacturer
of precision-guided systems
announced major upgrades to its Al
Tariq precision guided missiles (PGM)
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at the show yesterday.
With the enhancements, the Al Tariq PGM
family of weapons is now updated to the
new Block 2 definition, which boasts a
host of improvements. The Block 2 defini-

tion includes enhancements to navigation
solution and are fully compliant with U.S.
military standard 1760 (MIL-STD-1760),
French standard DIGIBUS, and also boast
new Height-Of-Burst-Sensor (HOBS) capabilities for Precision Guided Munitions.
The upgrades boost the capacities of Al
Tariq’s precision guided weapon technology with a new PowerPack that equips the
weapons with a pre-flight power source,
and greater mission flexibility with cockpit
fuse programmability.
Theunis Botha, General Manager of Al
Tariq, said: “The upgrades to the Al Tariq
weapons system indicate our sustained
commitment to adapting and innovating
at a time when there is a need to build
readiness and resilience.”
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Textron Systems

Highlights Aerosonde
T

extron Systems is exhibiting its
Aerosonde HQ Unmanned Aircraft
System (UAS) at the show. Built on
the success of the mature Aerosonde system, which logs thousands of flight hours
around the world every month, the Aerosonde HQ is a small, runway-independent
system that utilises hybrid-quadrotor
technology to deliver vertical takeoff and
landing. This system was recently selected
to participate in Phase 1 of the U.S. Army’s
Future Tactical Unmanned Aircraft System
programme.
The Aerosonde HQ system is just one part
of Textron Systems’ broader, multi-mission UAS portfolio. For mission sets that
demand greater size, weight and power,
Textron Systems offers multiple Tactical Unmanned Aircraft System variants.
Together, Textron Systems’ UAS have delivered more than one million combined
hours of flight operations, most of which
occurred during combat operations. The
business further supports its customers

with UAS training, mission support and
modernisation.
Military and commercial customers attending the airshow will see that their
jet and turboprop aircraft, helicopter and
unmanned aircraft offerings in the Middle
East are designed to meet general aviation
and special mission needs.

“Our high-performing aircraft feature advanced technologies designed to meet
future demands,” says Scott Donnelly,
Textron’s Chairman and CEO. “We look
forward to demonstrating the depth and
breadth of our aircraft’s advanced capabilities to show attendees.”
Visit Textron Systems at pavilion S12.

Mirage Wins Big
D
assault Aviation’s growing presence
in the region is echoed in its comprehensive attendance, both in the exhibition area and the static display. While the
airframe maker has put up a full-scale mockup of the forthcoming 6X jet in the static display, its exhibits at the stand include Falcon
6X, Mirage 2000 and Rafale B & C.
The company’s participation at the show
also filled its order books with some major
contracts including a deal with the UAE to
upgrade Mirage 2000 aircraft for a value of
AED 1,798,127,560.
Models at Dassault stand include, Falcon
6X, which is Dassault’s new ultra-wide
body business jet, which is currently in
production and is expected to enter service in 2022. Also exhibited is Mirage
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2000, a multi-role, single-engine fourthgeneration jet fighter manufactured by
Dassault Aviation and is in service with
several nations including the UAE. Besides, Thales and Dassault Aviation are
set to upgrade the UAE’s Mirage 2000-9

containers, as Thales International Middle East was awarded a contract worth
AED 232,638,000. The UAE also signed an
agreement to provide maintenance of ammunition for Mirage 2000 aircraft for a value of AED 1,281,400,00 with MBDA France.
21 Nov, 2019

Customisable Solutions
from BAE Systems
A
t the show, BAE Systems is highlighting its Air Tasking Order Planning System (ATOPS) capability, a
customisable air mission planning system
for force and unit level planning. It provides asynchronous, collaborative staff
interaction for rapid management,
sharing, and displaying of information for planning and support
of in-progress ATO operations.
Bob Settle, Progam Manager
C4ISR Missions Systems BAE
Systems told Nation Shield: “ATOPS was derived from an ongoing
baseline of web-based mission planning software
started in 1999 by
the U.S. Navy. The
initial Strike Planning Folder (SPF)
programme was
used on U.S. Navy
carriers and significantly cut down
on
planning
time, directly increasing
sortie
rates. It allowed
more time for aircrew
to plan tactics versus
the time required to
transfer information

from legacy stovepipe (standalone) systems into their strike plans.” Excerpts from
the interview.
Tell us about the ATOPS capability and
what it does?
ATOPS provides secure, automated air
battle planning and execution management for military commanders
and staff. It provides the means to
plan, direct, and control all theater
air operations and to coordinate
with land, maritime, and special operations elements. ATOPS provides
all tools necessary to create the Air
Tasking Order (ATO) and
its related Airspace
Control Order (ACO).
It also provides the
capability for detailed mission planning, enabling the
aircrew to plan its
individual
missions, using the
completed ATO
and ACO.
Why do customers choose ATOPS
specifically?
BAE Systems’ ATOPS provides a
customisable and
Bob Settle

automated development of courses of
action (COA) against the commander’s
strategic intent and objectives, providing more time for detailed planning. It
allows staff to collaborate securely with
automated assistance to create ATOs
and ACOs, and enables commanders to
review and monitor ATO execution while
providing mission status for an overall
detailed campaign. Reporting tools provide near-real time evaluation of ongoing
air operations, and provide commanders
with actionable intelligence to develop
and support battlespace missions. It provides an integrated but uncomplicated
linkage between force and unit level with
a familiar look and feel, which customers
appreciate.
What else would you like our audience
to know about ATOPS?
ATOPS is a modern Java Enterprise Edition (JavaEE) Service Oriented Architecture (SOA) web-based application, is fully
consistent with the U.S. Air Force (USAF)
SOA vision and design strategies, and is
based on many years of experience in developing architecturally compliant webbased applications and services. ATOPS is
a highly mature, modern, well-architected
product and easy to extend for additional
external interfaces and micro services.
Visit BAE Systems at stand 1256.

GATM Explores Remote ATM Towers

T

he growing need for remote towers
and close collaboration of industry
stakeholders were among the hot topics discussed at the Global Air Traffic Management (GATM) conference, held at the show.
The two-day conference, which concluded yesterday, highlighted that efficiency
was improved when stakeholders, even
competing airlines, collaborate in decision
making. Opening the conference Ibrahim
Ahli, Deputy CEO, Dubai Air Navigation
21 Nov, 2019

Services (dans) highlighted the vital role
of the industry in the day to day running
of aviation: “Air traffic management is undoubtedly the backbone of aviation. Any
disturbance in air traffic can result in a
complete halt of operations within an airport environment,” he said.
Delegates also heard from experts from
the air-traffic management sector including Norbert Haslacher, Chief Executive Officer, Frequentis; Robert Graham, Head of

Airport Research, Eurocontrol; and Kornél
Szepessy, CEO of HungaroControl etc
They highlighted the importance of remote tower technology and how it can be
integrated as airports continue to expand.
The concept of virtual tower technology
to enhance the safety of the physical tower was also discussed.
Various sessions at the conference featured several key speakers and trending
topics from the industry.
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Innovation at the Forefront
By Deepa Narwani

Collins Aerospace is putting the spotlight
on its latest ACES 5 ejection seats and
large-area display.
Collins Aerospace is displaying its latest addition to the family of Advanced Concept
Ejection Seats, ACES 5, at the show. The new
seat incorporates significant safety and costsaving upgrades and has been rigorously
tested to validate performance, reliability,
and compliance with safety requirements.
Don (Dozer) Borchelt, Director, Aces 5 Business Development, Mission Systems, Ejection Seats, Collins Aerospace told Nation
Shield: “To understand about ACES 5 we
need to talk a little bit about its predecessors. ACES II has been in service for 40 years
and has saved 668 lives. We have collected
data from injuries to the pilots and the aircrew from all those years. We have a less
than one per cent chance of a spinal injury
rate during the ejection, which is very low
and industry-leading. That feature is going
to be carried forward to the ACES 5.”
John Hampton, Chief Engineer ACES 5 Programs, Mission Systems, Collins Aerospace,
highlighted that ACES II was followed by

John Hampton and Don Borchelt

ACES III and IV. “ACES IV was delivered as a
modular version, which means it can be put
in and out of the aircraft without a crane. So
it has evolved over time.”
The new features of the ACES 5 include
passive head and neck protection, passive
arms, passive legs, new parachute and a new
drogue shoot called the ‘Enhanced Drogue’.
“When you put all of those things together, you have a very low injury rate,” said
Borchelt. “As fighter planes have evolved

MFD-4820 Unveiled
Collins Aerospace is also showcasing the
MFD-4820 that measures 8 x 20 inches and
features a monolithic LED-backlit screen
to an international audience for the first
time. Martin Hoare, Director International
Business Development, Avionics, Collins
Aerospace said: “It was launched in the U.S.
last month, however, the Dubai Airshow
is its first international presentation. The
response to it has been very good and we
have had a lot of interest. This is a very topical technology at the moment and it is the
way the market is moving.”
The new wide-area touchscreen flight deck
display features can be used on a variety of
airborne military platforms, particularly the
fighter trainer market, Hoare explained. It
uses a multi-touch screen so that it can be
used with or without flight gloves so that
there are no inadvertent activations.
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Martin Hoare

over the years, there have been two key requirements that had to be met. The first one
was to accommodate for a bigger number
of pilots in terms of weight. Now we have to
accommodate from 103 to 245 pounds. Plus,
pilots all over the world are wearing headmounted displays and devices, which increase the weight on the head and therefore
requires more protection for the aircrews so
that they don’t injure the head or the neck
during ejection.”
He explained that the new passive head and
neck protection systems unlock during the
beginning of the ejection and come down
to protect the pilots head and neck. This has
resulted in lower concussion and neck injury
rates. “When you are in hostile territory and
need to eject, you need to be in a good condition to survive in order to escape, evade or
be rescued. The passive arms catch the arms
of the pilot at high-speed if the wind tries to
push it back,” he added.
Furthermore, the seat has a new parachute,
which has been designed to come down
slowly and is more steerable to avoid trees
and power lines better. It also gives forward
momentum so that the pilot doesn’t oscillate. Also, the new drogue shoot comes out
to stabilise the seat.
He concluded: “The U.S. Air Force recently
said that the ACES 5 would be the sole
source solution for them. To make it easy
for maintenance, the seat can come apart
in the cockpit. It meets industry specifications and has become the benchmark for
aircrew safety.”
21 Nov, 2019

Rising Demand for
Simulation Software
By Sakha Pramod

ANSYS has made a strong presence at the
show and sees growing interest in its simulation products.
“We have more than 75 strategic office
locations worldwide and the Middle East
is important for us. This region is critical in
our strategy and there are potential customers here like Mubadala, EDGE, SAMI
etc.,” said Fabrice Mekersi, President Middle East & Africa, ANSYS.
Mekersi said aerospace and defence is a
key industry for ANSYS. “On the battlefield,
every asset must perform as designed, to
protect the people and allow them to accomplish their mission. The only way to
test these equipment in all the situations
they can get exposed to is through a high
fidelity, multiphyisics and multi-domain
simulation platform and this is what ANSYS has delivered in the last 18 years.”
He said that in order to develop advanced
systems, it’s now a must to think about a
multiphysics platform. “Just to give a simple example, the performance of many
assets today is delivered by the electronic
brain. This has to be designed looking
into all EMI, signal integrity and power
integrity problems. It has to perform in a
harsh environment, at very high temperature and where sand and dust are everywhere, while under hostile attack: mechanical simulation (vibration, hits)
and fluid dynamic simulation (cooling and ventilation) must be performed. The asset then will have a
control software that could take
decisions in autonomy, so you
want to simulate the behaviour
of the software as well. And then
you want to put the device you
are building inside the entire
system, looking for the overall
performance. This is the real
strength of what you can do
with ANSYS: simulate every
single aspect of your product
design in an integrated manner, taking into account all the
21 Nov, 2019

ANSYS can simulate
every single aspect of
any product design
in an integrated
manner.

Fabrice Mekersi
ANSYS

phenomena it will face during real operations and optimise its performance at system level.”
“That is where we come in. ANSYS is well
known for golden standard software such
as ANSYS Mechanical (structural mechanic, impact, shocks, advanced materials.)
ANSYS FLUENT (fluid dynamics, chemical reactions, aeroacoustics…) and HFSS
(electronic, radars, antennas and sensors…). These are all combined in a Multiphysics and multidomain platform.”
In the same platform ANSYS provides solutions for semiconductors, embedded
control software automated creation (advanced automation and digital twins), displays and Human Machine Interface automated creation (cockpits, control panels,
control ground stations), and Optical
simulation (lights, cameras, night vision,
lidars). It has also developed dedicated
solutions for additive manufacturing and
advanced materials design, helping companies to adopt them quickly.
Mekersi said ANSYS provides software for
high fidelity physic based simulation and
gives comprehensive training in the services sector. He said: “Beyond the face to
face training and all the workshops that
ANSYS provides, it’s possible for engineers
to access an online database and take online classes on more than 100 subjects,
having an immediate understanding
of best practices and processes.
He said many of the services developed in the U.S. are accessible to
local offices and partners. “Our
exclusive partners such as Fluid
Codes in the Middle East are well
trained to support the customer
in the decision of which software solution to buy and how
to implement it. They are also
qualified to deliver training
and other services through
their offices in UAE, Saudi
Arabia and Bulgaria.”
Visit ANSYS at stand 531.
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High Tech Leader in Aviation,
Defence and Space

S

afran has made a strong pitch at the
show. One of the main displays from
Safran is helicopter engines where
it is a world leader. It is active in all market segments: commercial, parapublic
(emergency medical transport, search and
rescue) and military. The UAE awarded
a contract to Safran Helicopter Engines
to provide technical support and technical amendments in aircraft for a value of

AED 22,356,824, at the show.
Safran designs, produces, sells and supports a complete range of turbine engines
for this market. More than 18,200 Safran
turbine engines already power helicopters
built by the leading manufacturers: Airbus
Helicopters, Bell Helicopter, Leonardo, Avicopter, Sikorsky, Russian Helicopters, Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Korea
Aerospace Industries etc.

Wholly designed, developed and produced by Safran, the M88 and M53 aircraft
engines power the Rafale and Mirage, respectively. Perfectly suited to a wide range
of combat missions, these engines have
largely proven their qualities.
The M88TM develops 16,500 pounds of
thrust with afterburner and harbours
growth potential of 20 per cent. It is ideally suited to both low-altitude penetration
and high-altitude interception missions,
thanks to its carefree handling.
Today’s armed forces demand maximum
force projection capability, coupled with a
minimal logistics footprint. Both dispatch
reliability and maintainability were built
into the M88TM from the outset.
In long-term surveillance of theatres of
operation, artillery guidance, territorial
protection, environmental surveillance,
drone use is constantly on the rise. With its
modular line of Patroller systems, Safran
Electronics & Defense enables the efficient
accomplishment of a wide range of military and territorial security missions.

Airbus Displays Corporate Jets

V

isitors to the show will be able to
get a closer look at Airbus’ range
of commercial aircraft as the Business Aviation by Airbus and its customers
from the region are displaying a number
of leading aircraft. In addition to highlighting the comfort and space offered on its
ACJ319 operated by K5 Aviation, the company’s static display with its customers include Fiji’s A350-900, Salam Air’s A320neo,
and EGYPTAIR’s A220-300.
The ACJ319 is operated by K5 Aviation
for VVIP charter and is a new-generation
business jet offering trendy large cabins.
According to the company, AXCJ319 is
among the few business jets providing
the wider and taller cabin compared to average business jets. The ACJ319 features
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lounge and conference (dining areas),
plus two private rooms that can each be
laid out as either a lounge or a bedroom,
as well as an ensuite bathroom with shower, providing utmost comfort.

Airbus Corporate Jets (ACJ) and Airbus
Corporate Helicopters (ACH), marketed as
Business Aviation by Airbus, have a strong
presence in the Middle East market.
Visit Airbus at stand 940 and pavilion P10.
21 Nov, 2019

GlobalEye
Performance beyond limits

To keep the upper hand, you need immediate control of your surroundings.

The GlobalEye swing-role surveillance solution ensures quick and accurate
coverage of vast distances of air, sea or land, with the ability to switch

between surveillance areas in an instant. What’s more, it can carry out

multiple missions simultaneously. All in all, this gives you time to weigh your
next move. Letting you optimise your actions and maximise your forces’
operational performance.

This is GlobalEye pushing the boundaries of what it is possible to achieve.
This is performance beyond limits. Learn more at saab.com
Welcome to meet Saab at Dubai Airshow stand 1060.
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SKELDAR V-200 to

Safeguard Infrastructure
T
he Dubai Airshow is the first global
airshow where UMS is showcasing
its leading SKELDAR V-200 platform
with ViDAR (Visual Identification and Ranging). ViDAR is the first proven wide area
autonomous detection system for electrooptic imagery in the maritime domain.
Alongside this, UMS also announced the
fact that the first SKELDAR V-200 has been
manufactured and deployed by international outsource manufacturing contractor Scanfil. It is a milestone that represents
a significant boost to production ahead of
what is planned to be UMS SKELDAR’s biggest year yet in 2020.
Following major contract wins with the
German Navy and Royal Canadian Navy,
and important advancements to the flagship SKELDAR V-200 platform over the
last 12 months, UMS SKELDAR has entered what (it says) is a critical phase of its
growth. David Willems, VP Business Development and Strategy, explains: “2020 will
be a very big year for us, and one where
the hard work of the team from the last 18
months will pay off as we fulfil the com-

pany’s potential. With the ability to serial
produce our pioneering SKELDAR V-200
platform and thanks to further contracts
in the pipeline, we are on a high growth
trajectory that will place us at the forefront
of the global maritime UAV market.”
It is envisaged that the first batches will
be produced over the next few months.
Alongside, UMS SKELDAR will continue to
develop prototypes as it expands software
operations, research and development

and training solutions. Further ongoing
advancements are also being made to the
SKELDAR V-200, in line with the company’s
declared mission to be at the cutting-edge
of the VTOL UAV market.
The SKELDAR V-200 is unmatched in its
ability to provide OPVs with an embedded, eye in the sky intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) capability
to enhance their capacity to perform primary and secondary missions.

See UK’s First Lunar Lander

A

prototype of the UK’s first ever Lunar Lander is being unveiled at the
show. Built by Spacebit, the ‘Lunar
Lander-Hopper’ is due to be developed
in the UK, in cooperation with aerospace
company, Yuzhnoye Design Buro. The
Lander-Hopper prototype and a 3D model
of the Spider Moon Rover is on display at
the Yuzhnoye Design Buro stand.
As the UAE continues making strides into
space exploration, Spacebit has confirmed
that its ‘Spider Moon Rover’, is scheduled
to be tested in the country prior to its
launch in spring 2020. The ‘Spider Moon
Rover’ is currently in its final development
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stage and along with tests in the UK, will
be tested on suitable grounds similar to
the moon’s surface in Abu Dhabi.
Research on a precise UAE testing location
is underway, with Jebel Hafeet in Al Ain
proving to offer the ideal terrain needed
for the world’s smallest robotic moon rover with legs instead of wheels. It’s the first
time any lunar exploration vehicle with
legs has been sent into space to explore
the surface of the moon.
With caves or underground ravines that
are close in structure to the lunar lava
tubes, testing in the UAE will offer the
Spacebit team a close assessment on how

it will operate as it explores the moon’s
surface.
The multi destination lunar lander will
be designed to deliver 150kg or more of
payload to one landing point on the lunar surface or 50kg or more of payload to
up to three remote landing points on the
lunar surface with a distance of up to 20
km. What sets the Spacebit Lunar LanderHopper apart from other designs is that it
can re-land once it has set down on the
moon’s surface.
See the Spacebit Lunar Land-Hopper prototype and Spider Moon Rover 3D model
at the Yuzhnoye Design Buro stand 1510.
21 Nov, 2019
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V O L A T I L E

W O R L D .

Today’s unpredictable security environment demands 24/7 readiness – and the
ability to respond with aircraft on the runway at a moment’s notice. At EDGE,
we integrate talents, technologies and round-the-clock preparedness to power
your capabilities on land, sea, air, space and cyberspace. Because every
second makes a difference.
At EDGE, we provide end-to-end & advanced technology solutions for defence
& beyond.

Discover more at edgegroup.ae
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Halcon to Supply Desert

Sting to UAE Armed Forces
H
alcon, a regional leader in the production and supply of precisionguided weapons, has signed a
US$1 billion (AED3.6 billion) contract to
supply Desert Sting-16 (DS-16) range to
UAE Armed Forces at the show.
Saeed Al Mansoori, CEO of Halcon, announced the landmark deal and said: “We
are honoured to provide the best-in-class
precision-guided weapons to the UAE
Armed Forces. With the support of our
nation’s visionary leadership, and years of
experience in advanced technology and
the high-stakes guided weapons industry,
this opportunity underlines our position
as a regional industry leader. This will help
strengthen capabilities, equipping them
with enhanced efficiency, reliability, and
assurance – and overall enabling a more
secure future”, he added.
The Desert Sting is a family of lightweight,
precision-guided glide weapons (GGW).
Its two variants – the DS-8 and DS-16 –
weigh between 15 and 23 kilograms, and
primarily utilise inertial guidance technology, which is further augmented by their
global navigation satellite system (GNSS).

The Desert Sting’s semi-active laser (SAL)
seeker configuration also enhances accurate performance against real-time
targets.
Halcon ideates, designs and manufactures
precision-guided weapon systems while
leveraging emerging technologies to produce solutions at the highest international
standards for the UAE and beyond. With

three laboratories and eight production
facilities, Halcon’s capabilities are reinforced by cutting-edge R&D and state-ofthe-art equipment.
Halcon is part of the Missiles & Weapons
cluster within EDGE, an advanced technology group for defence and beyond that
was inaugurated in November.
Visit Halcon at EDGE stand 605.

GAL Signs Contract with UAE
Presidential Guard Command

G

AL (Global Aerospace Logistics)
signed a contract with the UAE
Presidential Guard Command to
enhance the latter’s technology infrastructure, in a deal worth AED 239 million yesterday. The announcement will see GAL
provide specialised information technology (IT) talent augmentation for the Guard
over the contract period.
The new agreement builds on GAL’s longstanding support to the UAE Presidential
Guard that includes technical and consul-
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tancy support services.
Khalid Al Breiki, CEO of GAL, said: “With
several years of experience across critical
sectors such as aerospace and technology, GAL is well-positioned to identify,
train, and supply specialised talent. We
are honoured to provide our services and
solutions to the UAE Presidential Guard,
and consider this a valuable opportunity
to nurture Emirati talent in technical support roles.”
GAL is a leading regional provider of in-

tegrated aviation readiness solutions for
military and civilian entities. Working
with the world’s largest original equipment manufacturers (OEMs) and maintenance repair and overhaul (MRO) service
providers, the company helps its clients
achieve exceptional fleet readiness
through world-class maintenance, repair and operations (MRO), supply chain,
engineering, training and technical augmentation solutions.
Visit GAL at EDGE stand 605.
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PROTECTION:
AT SEA. ON LAND.

STANDARD MISSILE-3
With more than 30 intercepts, Standard Missile-3 is the
world’s only ballistic missile interceptor deployable from
land or sea. It delivers multi-service options for defending
larger areas, and lowers costs by requiring fewer sites.

RAYTHEON.COM/SM3

VISIT US AT EXHIBIT STAND 1155
© 2019 Raytheon Company. All rights reserved.
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A Mission to be UAE’s Most
Trusted Defence Partner
By Sakha Pramod

I

n 2017, Raytheon marked the 30th anniversary of its partnership and presence in the UAE with the creation of
Raytheon Emirates, a wholly owned subsidiary incorporated and headquartered in
Abu Dhabi. The new subsidiary is focused
on the areas of cybersecurity, effectors, air
and missile defence, and enabling technology. Raytheon Emirates’ mission is to
be the most trusted UAE defence partner,
providing high-value innovative solutions
while also developing Emirati knowledgebased talent to contribute to a sovereign
industrial capability.
“We have a long and sustaining relationship with UAE spanning many decades.
That relationship starts from the highest
levels all the way through the branches of
military services. We have a broad base of
relationships based on our core company
values of trust, respect, collaboration, innovation and accountability,” Alan Davis,
Chief Executive, Raytheon Emirates told
Nation Shield.
Davis said Raytheon has brought its latest
product offerings whether in cybersecurity or counter UAV, counter UAS capabilities to the Dubai Airshow. “We are listening
to our partners on how we can improve
regional security and stability and, more
importantly, continue to be partners with
the UAE.”
He said Raytheon brings many of the
same technologies that are deployed in
the U.S. “For example, the same National
Advanced Surface-to-Air Missile System
(NASAMS) programme used in the U.S. is
being made available here in the UAE.”
On the issue of drones, he said it is certainly a complex and dynamic threat. “It
has urban concerns and other challenges
in deciding how we choose to detect, defend and defeat those threats.
“We have a layered defence approach
to engage those threats so that we can
minimise any type of concerns. Looking at
the proliferation of drones, the wide commercial availability of those drones, and
the growing number of drones, we have
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Alan Davis

a variety of solutions from microwaves to
lasers to other effectors to defend and defeat those threats.”
Davis said Raytheon valued its ties with
the UAE. “We have enjoyed the partnership with many Emirati companies..With
the launch of EDGE, we see them as strategic partner helping us and our helping
them on technologies to develop franchise programmes that will provide indigenous capability for the UAE and business
in other markets outside the UAE.”
He said Raytheon Emirates is committed to growing a diverse workforce to
include UAE national technical talent
and executive leadership. “For example,
recently when we brought in five Emirati interns from Zayed University. The
energy, enthusiasm and the excitement
we saw along with their educational
competence was amazing.” He added

that they chose to work with the company as its values are representative of
UAE values.
He said Raytheon was committed to regional defence. “We have been in this
region for fifty years and in the UAE for
32 years. That itself is a testimony to the
quality of our products and services. We
are able to adapt to changing geopolitical
environments and evolving threats.”
Davis was also upbeat about the show.
“Anytime we get an opportunity to be at
an event as Dubai Airshow, we get to see
such a diverse cross section of not only
regional partners and global partners as
we discuss the dynamics of the political
and regional security environment. Over
the week, we see hundreds of customers,
hundreds of partners, build relationships.
Those engagements allow us to deliver
and bring the best possible solutions.”
21 Nov, 2019
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Tawazun

Negotiates AED 1.1 Billion
Deal to Procure VRT
Helicopters

T

awazun Economic Council (Tawazun) announced the start of negotiations for the procurement of 200
VRT multipurpose civilian helicopters,
which will be used across both government and private entities in Abu Dhabi,
yesterday at the show.
Commenting on the occasion, H.E. Tareq
Abdul Rahim Al Hosani, Chief Executive Officer of Tawazun, said: “We believe in the
capabilities of VRT’s product, including the
multipurpose, single light engine helicopter featuring various design advantages
in safety, performance and cost effectiveness, which drove the start of negotiations
with UAE entities.
He added, “Tawazun is expected to secure
contracts for the first batch of 100 units by
mid-2020, with an expected delivery date
over the next 5-7 years. Additionally, this
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strategic deal will result in the transfer of
capabilities and operations to UAE, as part
of our commitment to enable the industry
for future growth.”
H.E. Major General Faris Khalaf Al
Mazrouei, Commander-in-Chief of Abu
Dhabi Police, said: “As long-term strategic
partners, Tawazun Economic Council and
Abu Dhabi Police have a mutual commitment towards safety and efficiency, with
excellence at the core, in line with the
leadership’s directives.”
“The addition of the VRT Helicopters to
Abu Dhabi Police’s fleet will help us further
elevate our competencies in the areas of
search and rescue, ambulatory support,
transportation and beyond. We look forward to advancing our capabilities even
further with the addition of the unique set
of solutions VRT has to offer, in line with

global standards,” he added.
H.E. Major Staff Pilot Stephen Toumajan,
General Manager National Risk & Rescue
and Joint Aviation Commander said: “VRT
Helicopters have a unique set of capabilities designed for use in urban environments and SAR, ISR, Medical Transport or
VIP. We believe the advanced technologies
of the single engine coaxial rotor system
are perfectly suited for Abu Dhabi and
worldwide deployments.”
Also commenting, H.E. Nader Al Hammadi,
Chairman of Abu Dhabi Aviation, said: “VRT
Helicopters are ideal for the wide range of
services offered by ADA, including passenger support, crop spraying, aerial construction, seismic support, fire-fighting and
other oil and gas operational activities. We
look forward to working closely with Tawazun to finalise this collaboration and look
forward to the forthcoming agreements
and future utilisation of the VRT technology as a result of this partnership.”
During the show, Tawazun Strategic Development Fund, the investment arm of
Tawazun Economic Council, announced
that it is making a joint investment with
Russian Helicopters worth US$400 million (1.47 billion AED) to be injected into
VR-Technologies (VRT). The deal will result
in Tawazun owning a 50 per cent stake of
Russian Helicopter subsidiary, VRT.
VR Technologies (VRT) is a design house
that offers research and technical solutions in helicopter industry. It focuses on
creating commercial and civilian single
engine light helicopters. Its flagship product is the VRT500, a co-axial (no tail rotor),
civilian single engine light helicopter.
VRT also includes a smaller version of the
VRT500, the VRT300, both of which are
designed for urban environments. Due
to their co-axial features, the helicopters
are modular and will have the capability
to safely land in confined areas. They are
designed to focus on risk-free loading and
unloading of passengers and effective
medical evacuation duties with sliding
doors at the back.
Tawazun Strategic Development Fund,
the investment arm of Tawazun Economic
Council, was created to enable the UAE’s
strategic sectors through investments and
focused developmental funding towards
the private sector.
Visit Tawazun at chalet A39.
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UAE Awards Contract to
Calidus B-250
D
uring the announcement of Armed
Forces Deals on Day 4 of the Dubai
Airshow, Major-General Ishaq
Saleh Al Blooshi, Deputy Executive Director of the Military Committee of Dubai
Airshow 2019 announced the intention
of the UAE Armed Forces to purchase 24
B-250 aircraft from the UAE company Calidus for a value of AED 2,273,213,000, including spare parts and technical support.
The deal comes in line with the vision of
the wise leadership to provide advanced
military capabilities for the Armed Forces.
The B-250 is a superior and highly efficient
light attack aircraft that is designed specially for asymmetric warfare zones and
easily adapts to the most difficult terrain
and weather conditions. It incorporates a
superior carbon fibre structure that can
brave the roughest terrain and flaunts
ground-breaking technology to deliver
best-in-class versatility and transportability at low operational costs.
The B-250 is ideal for Close Air Support
(CAS), Intelligence, Surveillance, and Re-

The B-250 is a
superior light attack
aircraft designed
specially for
asymmetric warfare.

connaissance (ISR), Counter-Insurgency
(COIN), Persistent Air Support (PAS) and
Advanced and Basic Training.
Fully designed from the ground up to address modern warfare requirements in
terms of capacity as well as operating cost,
the aircraft has already generated significant interest among regional and international players in the segment.

Emirates Order 30 Boeing 787s
E
mirates announced that it has signed
a full purchase agreement for 30 Boeing 787-9 aircraft, worth US$8.8 billion
at list prices, at the show. Under its agreement with Boeing, Emirates has exercised
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its right to substitute the B777x with B787s.
This deal includes Boeing 787 Dreamliners,
with deliveries commencing in May 2023
and continuing for the next five years. For
the B777X, Emirates will enter into discus-

sions with Boeing over the next few weeks
on the status of deliveries. This takes Emirates’ total order with Boeing to 126 aircraft.
HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum,
Emirates Chairman and Chief Executive,
signed the agreement with Stanley Deal,
President and Chief Executive Officer for
Boeing Commercial Airplanes. Including the
US$16 billion Airbus A350 order on Monday,
it takes the total value of Emirates’ firm aircraft commitments to US$24.8 billion.
HH Sheikh Ahmed said: “This is an important investment to our future fleet and network requirements, providing us the flexibility and spread of seat segments when it
comes to overall capacity to serve a range
of destinations. “
Visit Emirates at stand 1010.
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Deals Over AED3 Billion
Announced
A contract with Hanwha Corporation was
also signed for purchasing ammunitions
for AED 220,380,000.
Additionally, contracts were concluded
with GAL for the upgrade of electronics systems for GHQ for a value of AED
241,315,520 and with Harris for purchasing of communication and signal systems
for a value of AED 49,782,289.
AHMED Al Mazroei Metal Industries was
contracted for providing technical support and spare parts for air force and air
defence for a value of AED 8,000,000,
while Northrop Grumman International
Trading was selected for providing Technical Experts for Control System for a value
of AED 32,940,166.
Moreover, the Abu Dhabi Quality and
Conformity Council was selected for
providing calibration, consultancy and
training services for AED 20,000,000,
Lockheed Martin Global was chosen
for purchasing F-16 Simulators for a
value of AED 533,319,600 and Hellinec
was contracted for Technicians Training

for a value of AED 19,079,760.
Furthermore, Abu Dhabi Autonomous System Investments was chosen for purchasing UAV Systems and providing technical
support for a value of AED 129,754,574,
MAG Ds Corp was selected for purchasing and modification of CESSNA 208 for
a value of AED 220,380,000 and Advance
Navigation & Positioning Corporation was
contracted for purchasing Auto Land-

ing Equipment TTLS for a value of AED
36,698,896.
Lastly, a contract with International
Golden Group (IGG) was confirmed for
providing Technical Support for Mobile Ground Targets for a value of AED
13,651,871 and a contract with KBP was
signed for providing spare parts of the
Air Defence Systems Pantsir for a value
of AED 13,651,871.

UAE Leads in Military Deals
T

he airshow is proving to be a
bumper event for armed forces purchase and maintenance
deals, with the UAE Ministry of Defence
among those unveiling major contracts
at the show. It comes as the UAE set out
to establish itself as a major player in the
advanced technology and defence field,
with EDGE, a group comprising 25 local
entities working in five capability clusters, making its debut.
Abdulhakeem AlMuflahi, CEO of EDGE
member AMMROC said Dubai Airshow
was the ideal place for the company to
make its high profile debut, explaining:
“Customers trust confident, large presence organisations. As far as we are
concerned, being under a large organi-
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sation helps us to establish the quality
expected from a large organisation and
helps us when compared to others who
are servicing the military domain.”
Halcon, which is now operating under
the EDGE umbrella, scored the UAE
MOD’s first big contract, securing a
purchase deal for various ammunitions
worth US$980million. Halcon Design
Engineer, Khalifa Al Tamimi, said EDGE
had immediately established itself as
an iconic global player, saying: “We are
presenting under such a valuable group
and that will present new opportunities
for us as well. The MOD contract was a
very good start and we hope to add
more contracts in the future. We are really looking forward to that.”

Elsewhere, Lockheed Martin received
a UAE MOD contract to provide F16
equipment, worth US$20.6 million. “The
Dubai Airshow provided an opportunity to reaffirm our enduring commitment to this dynamic region and offered
Lockheed Martin a valuable opportunity to connect and engage with our
local partners, as well as to showcase
our wide range of advanced technological capabilities,” said Robert S. Harward,
the firm’s chief executive for the Middle
East. “We actively support the UAE’s goal
of becoming a leader in cutting-edge
defence solutions and look forward to
expanding our role in helping it embed
innovative ideas while attracting local
talent to the defence sector.”
21 Nov, 2019
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Great people never die, for their achievements and deeds
remain immortal in the minds of their nations. The late Sheikh
Sultan bin Zayed Al Nahyan, is one those great loyal men whom
the UAE has lost. He will remain a bright page in the history of
our country and a symbol of sacrifice, giving and loyalty. May
the Almighty rest his soul in peace.
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Deals Over AED3
Billion Announced 03
The UAE’s Ministry of Defence announced
15 deals at a total value of AED3,212,294,676
yesterday. In a press briefing, Major-General
Pilot Abdullah Al Sayyed Al Hashemi, Assistant Under-Secretary of the Ministry of
Defence for Support Services, announced

the deals. The list included a contract with
MBDA France to provide maintenance of
ammunitions for Mirage 2000 aircraft for a
value of AED 1,281,400,000. Also, a deal was
finalised with Leonardo to purchase AW139
aircraft for AED 155,592,000.
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UAE Awards
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GAL Signs
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UAE Presidential
Guard
Command
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