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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله معرض ديب الدويل 
للطريان لليوم الثاين عىل التوايل، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب مستهالً جولته جناح رشكة 

كوازايك اليابانية الشهرية بتصنيع الطائرات املدنية والدراجات النارية وأنظمتها اإللكرتونية املتطورة.
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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله معرض 
ديب الدويل للطريان لليوم الثاين عىل التوايل، يرافقه سمو الشيخ 
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب مستهالً 
جولته جناح رشكة كوازايك اليابانية الشهرية بتصنيع الطائرات 

املدنية والدراجات النارية وأنظمتها اإللكرتونية املتطورة.

ثم توقف س��موه يف جناح جمهورية أملانيا االتحادية التي تش��ارك بقوة يف 
هذا املعرض الدويل من خ��الل مجموعة من الرشكات العمالقة املتخصصة 

يف تصنيع أجهزة ومعدات وأنظمة الطريان الحديثة . 

وانتق��ل صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن راش��د آل مكت��وم اىل جناح 
الجمهوري��ة الفرنس��ية ذات الب��اع الطويل يف انت��اج وتصني��ع الطائرات 
العس��كرية وأنظمتها الدفاعية والصواريخ املطورة. وعرج سموه عىل جناح 
جمهورية الصني الش��عبية وتوقف عند إحدى الرشكات املشاركة يف املعرض 

وهي رشكة »أفيك« املتخصصة يف الصناعات الجوية وتقنياتها. 

ك��ا زار س��موه جناح اململك��ة املتحدة ال��ذي يضم عددا م��ن الرشكات 
الربيطاني��ة املتخصصة يف الصناعات الجوي��ة وأنظمتها اإللكرتونية. وتوقف 
صاح��ب الس��مو نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجل��س ال��وزراء حاكم ديب 
مط��وال عند جناح م��رشوع »روح اإلمارات« املتمث��ل بتطوير إحدى أقدم 
أنواع الطائرات التاريخية املعروفة بإس��م الس��فن الجوية وتوظيفها بشكل 
المثيل له عىل مستوى العامل. واختتم سموه جولته يف املعرض بالصعود اىل 
الطائرة اإليرباص A380 العمالقة التابعة ألس��طول ط��ريان اإلتحاد الناقلة 
الوطنية بامتياز وتجول سموه يف داخل الطائرة املتطورة من حيث أنظمتها 
ورفاهيتها وس��عتها بحي��ث توفر أجواء مريحة وفارهة وآمنة للمس��افرين 

عىل متنها . 

وأبدى س��موه إعجابه باألمان والرفاهية التي توفرها هذه السفينة الجوية 
لركابها معتربا أن ناقالتنا الجوية الوطنية باتت من أقوى الرشكات املنافس��ة 
يف أجواء العامل ما يؤكد عىل روح التنافس��ية العالية والراقية التي تتميز بها 

رشكات الطريان الوطنية عىل مستوى العامل.

16 مليار دوالر قيمة صفقة طريان اإلمارات مع جرنال إلكرتيك أفييشن

أبرمت طريان اإلمارات اتفاقية لخدمات الصيانة الفورية الشاملة بقيمة 
16 مليار دوالر أمرييك مع رشكة جرنال إلكرتيك أفييشن تقوم الرشكة 

األمريكية مبوجبها بصيانة وإصالح وتجديد 
محركات »جي إي 9 إكس« التي ستشغل 

أسطول الناقلة من طائرات البوينج 777 إكس 
الذي سيتكون من 150 طائرة.. وتعد هذه 
االتفاقية ومدتها 12 عاماً أكرب عقد لصيانة 

وإصالح وتجديد املحركات تربمه طريان 
اإلمارات حتى أمس. 

وكانت طريان اإلمارات تقدمت خالل الدورة الس��ابقة 
للمع��رض يف ع��ام 2013 بطلبي��ة ضخمة ل��رشاء 150 
طائ��رة »بوين��ج 777 إك��س« التي س��تعمل مبحركات 
ج��رال إلكرتيك الجديدة من طراز »جي إي 9 إكس«.. 

وقد ش��ملت تل��ك الطلبية التي تعد أك��رب طلبية فردية للطائ��رات يف تاريخ الطريان 
التجاري بالواليات املتحدة األمريكية 300 من محركات »جي إي 9 إكس« تبلغ قيمتها 
اإلجالية 16 مليار دوالر حس��ب الئحة األس��عار املعلنة للرشكة املصنعة فيا شكلت 

أيض��اً أكرب طلبية ملحركات نفاثة تجارية تطلبها ناقلة جوية من رشكة »جرال إلكرتيك 
أفييش��ن« عىل م��دى تاريخها. وباإلضافة إىل ذلك وقعت ط��ريان اإلمارات اليوم أيضاً 
عق��داً آخر بقيمة 36 مليون دوالر أمرييك مع رشكة 
جرال إلكرتيك أفييشن لتوفري خدمات صيانة ودعم 
املخزونات املختلفة من إلكرتونيات الطريان والطاقة 
الكهربائية واألنظمة امليكانيكية عىل جميع طائرات 
البوين��ج 777 العامل��ة حالياً ضمن اس��طول طريان 
اإلمارات فض��الً عن ال�44 طائ��رة األخرى من طراز 
بوينج » 300-777 إي أر« التي ستتس��لمها الناقلة 

مبوجب طلبيات مسبقة مؤكدة. 

ومبوجب هذا العقد ستقوم جرال إلكرتيك أفييشن 
بتوفري خدمات الصيانة والدعم إىل اس��طول طريان 
اإلمارات من طائ��رات بوينغ 777 مع برنامج محيل 
معزز إلدارة ودعم املخزون يف ديب من قبل منش��آت اإلص��الح والتحديث والخدمات 
اللوجستية العاملية التابعة لرشكة جرال إلكرتيك للطريان يف اململكة املتحدة والواليات 

املتحدة وآسيا. 
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اس��تقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ش��ؤون الرئاسة.. معايل اميا نغايل تاس��ا غامبيتوف وزير دفاع كازاخستان الذي 

يزور البالد حاليا. 

ج��رى خالل اللقاء - الذي عقد عىل هامش مع��رض ديب للطريان 2015 - بحث 
عالقات التع��اون والصداقة بني دولة اإلمارات وجمهورية كازاخس��تان وس��بل 
تعزيزه��ا وتطويرها يف جميع القطاعات خاصة فيا يتعلق بش��ؤون الدفاع ومبا 

يخدم املصالح املشرتكة للبلدين والشعبني الصديقني.

زار س��مو الشيخ الدكتور س��لطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو 
رئي��س الدولة اليوم مع��رض ديب الدويل للط��ريان 2015 يف دورته الرابعة عرشة 
الذي يستضيفه مطار آل مكتوم الدويل خالل الفرتة من 8 إىل 12 نوفمرب الجاري. 

وقام س��موه بجولة عىل أبرز األجنحة املش��اركة واطلع عىل أحدث مستجدات 
صناعة الطريان املدين والعسكري والتجاري يف العامل . 

وأبدى سموه إعجابه مبا شاهده من تطور يف مجال الطريان وتواجد هذا الحشد 
الكب��ري من الرشكات العاملية والتي تؤك��د مكانة دولة اإلمارات وديب خاصة عىل 

خارطة العامل.

وقعت رشكة س��اب للدف��اع واألمن اليوم عق��دا مع القوات الجوي��ة اإلماراتية 
لتطوير وتعزيز القدرات االس��تطالعية املحمولة ج��وا يتم مبوجبه رشاء طائرتني 

من طراز جلوبال 6000 وتحديث أنظمة طائرتني من طراز 340.

وق��ال الل��واء الركن طي��ار عبدالله الهاش��مي أن قيمة العقد تبل��غ 1,27 مليار 
دوالر)4.66 ملي��ار دره��م( موضحاً أن 
الصفقة تأيت يف إط��ار  عمليات التطوير 
املتواصل��ة للق��وات الجوي��ة اإلماراتية 
ودعم قدراتها االستكش��افية. تم االعالن 

ع��ن االتفاقية خالل مؤمتر صحفي عقد اليوم ع��ىل هامش معرض ديب للطريان 
بحضور اللواء الركن طيار عبدالله الهاش��مي املدير التنفيذي للجنة العس��كرية 
ملعرض ديب للطريان 2015 وهكان بوشكه الرئيس واملدير التنفيذي لرشكة ساب.

و مبوجب العقد س��تقدم ساب نظام اس��تطالعي وذلك لدمج النسخة الجديدة 
للنظام الراداري فيا يس��تخدم نظام "اس أر اس اس" الذي وقعت لطلبه دولة 

االمارات طائرة 6000 العاملية كمنصة.

منصور بن زايد يستقبل
وزير الدفاع الكازاخستاين

سلطان بن خليفة يزور معرض
دبي الدويل للطريان

القوات اجلوية اإلماراتية و»ساب« يوقعان 
عقد بقيمة 1.27 مليار دوالر
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اس��تقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
يف مكتبه يف معرض » ديب للطريان 2015 » - كال عىل حده – الفريق محمود حجازي 
رئي��س أركان حرب القوات املس��لحة املرصية و الفري��ق أول تان رسي داتو رسي ذو 
الكفيل بن محمد زين رئيس القوات املس��لحة املاليزي��ة و الفريق أحمد قايد صالح 
نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الش��عبي الجزائري والفريق أول إيفا 
نجلوس أبو سطو الكيس رئيس أركان الدفاع الوطني اليوناين و اللواء أوليغ بيلوكونيف 
رئيس أركان القوات املس��لحة لجمهورية بيالروس��يا والعميد آرتورو الفونسو مريينو 
نائب مدير التس��ليح الوطني ممثل وزارة الدفاع األس��بانية .. الذي��ن يزورون البالد 
حاليا للمشاركة يف فعاليات معرض » ديب للطريان 2015«. ورحب سعادة رئيس أركان 
القوات املس��لحة بالضيوف وبحث معهم عالقات الصداقة وأوجه التعاون القامئة بني 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والقوات املسلحة لبلدانهم. 

ك��ا تم خالل اللقاءات اس��تعراض مجاالت التعاون والتنس��يق يف عدد من املجاالت 
العسكرية والدفاعية يف ظل الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون إىل آفاق أوسع ومبا 
يحقق املصالح املش��رتكة. وتناولت اللقاءات آخر التطورات واملس��تجدات يف املنطقة 

والقضايا ذات اإلهتام املشرتك.

رئيس األركان يستقبل عددا من رؤساء الوفود املشاركة يف املعرض

قائد القوات اجلوية يبحث التعاون العسكري مع كبار زوار املعرض 

استقبل سعادة  س��عادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات 
الجوية والدفاع الجوي مبكتبه يف معرض ديب للطريان 2015  كال عىل حده الركن طيار 
منص��ور يامل الجبور قائد س��الح الجوي األردين والفريق زان��غ هونغ نائب قائد القوة 
الجوية لجيش تحرير الصني الش��عبية و الفري��ق أي دي مينزنجر نائب قائد القوات 
الجوي��ة امللكية الكندية  واللواء بحري جوزيف ريك��ي مدير وكالة التعاون األمني 

الدفاع��ي األمريكي��ة والفريق أول طيار آن��درو بلفورد رئي��س اركان القوات الجوية 
امللكية الربيطانية. وأش��اد رؤس��اء وأعضاء الوفود الزائرة بالجه��ود التي تبذلها دولة 
االم��ارات العربية املتحدة يف مجال تنظيم وصناعة املع��ارض املتخصصة والتي تتيح 
ألصح��اب القرار االطالع ع��ىل أفضل ما تنتجه الرشكات العاملي��ة يف مجال الصناعات 

املختلفة.
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إس��تقبل سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد القوات البحرية مبكتبه 
مبع��رض ديب للطريان 2015 ” الفريق أول ايفا نجلوس أبو س��طو الكيس رئيس أركان 

الدفاع الوطني اليوناين والوفد املرافق له.

وجرى خالل اللقاء اللذين حرضه عدد من كبار ضباط القوات البحرية والوفد املرافق 
للضي��ف.. تبادل األحاديث واملوضوعات ذات اإلهتام املش��رتك بني الجانبني وس��بل 

تطويرها من خالل انعقاد معرض ديب للطريان.

اس��تقبل سعادة اللواء الركن طيار إس��حاق صالح محمد البلويش رئيس هيئة اإلمداد 
مبكتبه يف معرض ديب للطريان 2015  كال عىل حده اللواء كيم هون سو مدير السياسه 

الخارجية والتسليح الكوري والجرال كريستوفر مدير التعاون األفريقي اآلسيوي.

وتم خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار ضباط القوات املسلحة وأعضاء الوفد 
املرافق للضيوف استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من املواضيع العسكرية ذات 

االهتام املشرتك

التق��ى س��عادة اللواء الرك��ن صالح محمد صال��ح مجرن العام��ري قائد القوات 
الربي��ة يف مكتبه مبعرض ديب للطريان 2015 عددا من مس��ؤويل وممثيل الرشكات 
املشاركة يف املعرض. فقد التقى سعادته كال عىل حده السيد روسربون إكسبورت 
نائب رئيس الرشكة الحكومية الروس��ية و رئيس��ة رشكة لوكهيد مارتن األمريكية. 

ورحب قائد القوات الربية باملسؤولني متمنيا لهم مشاركة ناجحة يف هذا املعرض 
العامل��ي لعرض آخر التطورات الصناعي��ة يف مجاالت الطريان، وتبادل معهم حول 
طبيعة مش��اركاتهم واهم املعروضات واملش��اريع والربامج التي تقدمها الرشكات 

يف املعرض.

قائد القوات البحرية يستقبل عددا من كبار زوار معرض دبي للطريان

رئيس هيئة االمداد يلتقي عددا من املسؤولني زوار معرض دبي للطريان 

قائد القوات الربية يستقبل عددا من كبار رؤساء الشركات "دبي للطريان 2015"
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ظه��رت »أنظم��ة التمييز ب��ني الصديق 
 IFF( Identification Friend »والعدو
or Foe )IFF( systems ألول م��رة يف 
الح��رب العاملي��ة الثانية؛ حي��ث أدرك 
قادة دول الحلف��اء واملحور حينها مدى 
الحاجة لوجود آلية تتيح اتخاذ القرارات 
وتحديد  الصائبة  التكتيكية  العس��كرية 
هوية الطائرات الصديقة لتاليف االشتباك 
معها. وال ش��ك أن أنظمة التمييز األوىل 
كان��ت بدائي��ة بع��ض ال��يء، ولك��ن 
مفاهيم عملها األساس��يّة بقيت س��ارية 

حتى اليوم.

وتعقيباً عىل املوضوع، قال س��كوت وامت��او، نائب رئيس أنظمة 
االتصاالت املتكاملة يف رشك��ة “ريثيون”: “ال تزال ’أنظمة التمييز 
بني الصديق والعدو‘ قامئة حتى اليوم عىل مفهوم الس��ؤال والرد؛ 
وتتألف هذه األنظمة يف أبس��ط أش��كالها م��ن محطة أرضية أو 
مجوقلة تعرف باس��م ’املستجوب‘ وتتوجه باالستفسار إىل منصة 
محمولة جواً، وحينها يرد ’املجيب‘ عىل منت الطائرة بشكل إيجايب 

للتعريف عن نفسه”.

وخالل األعوام الخمس��ني املاضية، ش��ّكل ط��راز Mark XII من 
النمط الرابع من�وذجاً قياس��يّاً ألنظمة التمييز العسكرية يف العامل. 
ولكن األمر تغرّي فعلياً منذ عام 1995 عن��دما رشعت قيادة األركان 
املش��رتكة األمريكية بتطوير نظ��ام حديث يعتمد ع��ىل التداخل 

املوجي يف النمط الخامس. وبعد مرور 7 سنوات عىل ذلك، حدد 
كل من حلف ش��ال األطلي )الناتو( والقوات املسلحة األمريكية 
عام 2020 موعداً نهائياً الستخدام النمط الخامس من هذا النظام 
عىل نطاق واسع؛ وتعمل قوى التحالف حالياً عىل ترقية أنظمتها 

قبل ذلك املوعد.

وأش��ار وامتاو إىل أن تطوير النم��ط الخامس ينبع من الحاجة إىل 
أنظم��ة متييز أكرث أمناً. وقال بهذا الس��ياق: »حقق النمط الرابع 
أداًء جيداً ملشغليه عىل مدى سنوات طويلة، ولكن طبيعة املعارك 
اختلفت بش��كل كبري، وأصبحت ظ��روف القتال الجوي محمومًة 
للغاية، وبات��ت التهدي��دات املحتملة أكرث تعقي��داً. ولذلك فإن 
النم��ط الخامس يتيح ضانات أمنية جدي��دة متنع اخرتاق نظام 

التمييز بني الصديق والعدو«.

"ريثيون" تقدم حلول النمط اخلامس لنظام التمييز بني الصديق والعدو
تطوير النمط 

اخلامس ينبع
من احلاجة إىل 

أنظمة متييز أكرث 
أمنًا

قام س��عادة الل��واء الركن طيار اس��حاق صالح 
محمد البل��ويش رئيس هيئة اإلمداد، وس��عادة 
الل��واء الركن س��امل ب��ن غافان الجاب��ري رئيس 
هيئ��ة اإلدارة والق��وى البرشي��ة كل عىل حدى 
بزيارة جناح مجلة »درع الوطن« يف معرض ديب 
للط��ريان 2015 والذي تقام فعالياته للمرة الثاين 
عىل الت��وايل عىل أرض مط��ار آل مكتوم الدويل 
يف جبل عيل. وأثنيا ع��ىل الجهود التي تقوم بها 
مجلة درع الوطن والنرشات التي تصدرها خالل 

مشاركتها يف الفاعاليات املختلفة.

رئيس هيئة اإلمداد 
ورئيس هيئة اإلدارة 

يزورا جناح »درع 
الوطن«
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وافق��ت الحكومة األمريكي��ة مؤخرا عىل التصمي��م الذي وضعته 
 Space Fence لنظام الس��ياج الفضايئ Lockheed Martin رشكة
 large-scale األمرييك الذي يضم جهاز رادار رقمي عمالق system

turnkey facility ووحدة متكاملة جاهزة  digital radar

ومن��ذ س��تينيات القرن املايض ظل س��الح الجو األمري��يك معتمدا 
 Space Surveillance Network ”عىل “ش��بكة املراقبة الفضائية
يف تتبع األجس��ام املدارية. ويف الس��بعينيات طرح دونالد كيس��لر، 
عامل الفضاء بوكالة “ناس��ا” األمريكية، س��يريوها أطلق عليه اس��م 
“متالزم��ة كيس��لر” Kessler Syndrome تولد في��ه االصطدامات 
املداري��ة حق��وال متزايدة م��ن الحطام ت��ؤدي يف النهاية إىل تدمري 

األجسام يف الفضاء.

وم��ع توايل الس��نني تزايدت كمية الحطام الفض��ايئ، وإن مل ترتاجع 
قدرتنا عىل تتبع األجسام وتسجيلها. ويعترب »السياج الفضايئ« الذي 
أنتجته رشكة Lockheed Martin مبثابة جهاز رادار متقدم للغاية 
منص��وب عىل األرض ومرتبط باألجهزة الحالية بهدف رصد الحطام 

عىل مسافات أبعد وبدرجة أكرب من الدقة.

وبإم��كان قطعة م��ن النفايات الفضائية بحج��م البلية الصغرية أن 
تعطل عمل قمر صناعي من األقار الصناعية التي تقودنا إىل موقع 
جديد وتسمح لنا باالستفادة من الخدمات املرصفية والدخول عىل 

الحسابات املالية، وتس��مح لنا بالتجول عرب اإلنرتنت لتفقد أحدث 
التوقع��ات الخاصة بأحوال الطقس. كا تقوم تلك األقار الصناعية 

أيضا بحاية أنظمنا املتطورة التي تؤمن لنا طريقة معيشتنا.

 Lockheed ورصح ستيف بروس، نائب رئيس مجلس إدارة رشكة
Martin لش��ؤون األنظم��ة املتقدم��ة، بأنه “ يف ظ��ل وجود أكرث 
م��ن 60 دولة تعم��ل يف الفضاء اليوم، أصبحت الح��دود النهائية 
أك��رث صعوبة بكثري من اكتش��اف الفضاء واس��تغالله. ومع وجود 
مئات اآلالف من األجس��ام التي تدور يف فلك الكرة األرضية يهدد 
الحظام الفض��ايئ والخطورة املتولدة ع��ن االصطدامات املحتملة 
األقار الصناعية املنضوبة يف الفض��اء واألنظمة الحيوية الجديرة 

بالحاية”.

وداخ��ل التصمي��م الفتاوح واملبتك��ر لجهاز الرادار نظ��ام الرادار 
تس��تخدم رشكة Lockheed Martin أحدث أساليب التكنولوجيا 
 monolithic الخاص��ة بدوائ��رة امليكروويف األحادية املتكامل��ة
امل��واد  مث��ل   microwave integrated circuit technology
 Gallium Nitride )GaN( semiconductor املوصل��ة  ش��به 
materials وتؤم��ن هذه امل��واد عددا من املزي��ا املهمة ألنظمة 
ال��رادار active phased array radar systems مث��ل زي��ادة 
كثافة الطاقة higher power density وزيادة الفعالية وتحس��ني 

االعتادية عىل التقنيات السابقة.

تقوم تلك األقمار 
الصناعية أيضا 

بحماية أنظمنا 
املتطورة التي تؤمن 

لنا طريقة معيشتنا

برنامج السياج الفضائي يبدأ يف مالحقة النفايات الفضائية

درع الوطن ــ راية املزروعي 

أعلن��ت ايروس��بيس للخدم��ات الجوية 
وصيانة الطائرات  PAL ومقرها أبوظبي، 
أن مش��اركتها مبعرض ديب الدويل للطريان 
2015 تختلف عن س��ائر مش��اركاتها يف 
االع��وام املاضي��ة، حيث تأيت مش��اركتها 
الع��ام ألول م��رة بصفتها رشك��ة وطنية 
إماراتي��ة، وذل��ك بعدما اس��تحوذت من 
الرشكة االم الكندية عىل ما نس��بته %51 
من الرشكة ملس��اهمني إماراتيني، وتشارك 
الكوادر الوطنية االماراتية يف تسيري أعال 

الرشكة ومجلس إداراتها .

وم��ن جهته أك��د أيهم الخطي��ب مدير 
االعال االقليمي ل�  ايروسبيس للخدمات 
الجوي��ة وصيان��ة الطائ��رات  PAL عىل 
ح��رص الرشكة عىل مواصلة املش��اركة يف 

املع��ارض الدولية وخاصة معرض طريان ديب ملا له من صبغة عاملية 
تس��لط عليه كافة االض��واء محليا وعامليا، واس��تعرض الخطيب يف 
لقائه ب� مجلة “ درع الوطن “ نشاط الرشكة والتي تعد واحدة من 
رشكات الفضاء االقليمي )بروفينش��يال آيرو سبيس(، كرشكة رائدة 
عاملياً يف مج��ال الفضاء والدفاع حيث تقوم بتصميم احدث انظمة 
املراقب��ة الجوية و البحرية: انطالقا م��ن تصميم وتعديل الطائرات 
حس��ب رغبة العمالء، تصميم و إع��داد و إدماج انظمة العمليات، 

إىل إعداد دورات التدريب و الدعم قبل و بعد التس��ليم، باإلضافة 
اىل كون الرشكة تعد من الرواد يف مجال املراقبة الجوية للس��واحل، 
مش��ريا اىل أن ل��دى الرشكة عق��ود واتفاقيات ع��ىل صيانة أجهزة 
املراقبة واالس��تطالع الخاصة بالقوات املس��لحة خاصة فيا يخص 
الطائرة النفاثة متوس��طة املدى بومبارديي��ه يس اس، وهي  طائرة 
ذات جس��م ضيق، ومزودة مبحركني، يجري تطويرها وتصنيعها من 

قبل الرشكة الكندية بومباردييه إيروسبيس.

ايروسبيس للخدمات اجلوية PAL تشارك باملعرض كشركة وطنية
لدى الشركة عقود 

واتفاقيات على 
صيانة أجهزة 

املراقبة واالستطالع 
اخلاصة بالقوات 

املسلحة
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يعترب مفهوم برج التحكم عن بعد املتطور من إنتاج 
رشكة Saab من السويد أسلوباً جديداً متاماً يف إدارة 

الحركة الجوية يف املطارات. وعىل الرغم من عدم تغيري 
النظام الروتيني املجرب وإجراءات التحكم بالحركة 

الجوية، فإنه يستخدم أحدث التقنيات الفائقة يف 
أنظمة  االستشعار الرقمية وأنظمة العرض املريئ عىل 

حد سواء من أجل زيادة سعة حركة املرور وتعزيز 
السالمة والكفاءة من خالل تحسني الوعي الظريف 

ألنظمة التحكم.

وتتمث��ل امليزة األك��رث لفتاً لالهت��ام يف برج التحك��م عن بعد يف 
إمكاني��ة التخل��ص متاماً من ب��رج املراقبة التقلي��دي، الذي يهدف 
بصورة رئيس��ية إىل توفري خط رؤية مبارش ملنطق��ة املطار بكاملها 
م��ن خالل نوافذه. وبدالً من ذلك، ميك��ن وضع موقع مركز مراقبة 
الحركة الجوية يف املكان األكرث مالءمة: عىل مس��توى سطح األرض، 
أو تح��ت األرض، أو حتى خارج املط��ار متاماً وعىل بعد عرشات أو 
مئات الكيلومرتات. فاملس��افات ال تعترب مشكلة مع نظم االتصاالت 

الحديثة، ويسهم الحيز الذي يتم توفريه عقاراً ذا قيمة للمطار.

ال يتم توفري املعلومات البرصية األولية التي يحتاجها ضباط مراقبة 
الحرك��ة الجوية ع��ن طريق الع��ني البرشية، بل بكام��ريات فيديو 
عالي��ة الوضوح ومثبتة ع��ىل واحد أو أكرث من الص��واري. وتعطي 
ه��ذه الكامريات معاً رؤية كاملة بزاوي��ة 360 درجة للمطار، مها 
كان حجمه. وتوفر كامريات األش��عة تحت الحمراء صوراً ممتازة يف 
الظالم والضباب، ويبقى النظام  ش��غاالً يف أس��وأ حاالت العواصف 
املط��رية والعواصف الرملية. ويتم اس��تكال دور الكامريات الثابتة 
بكامريات تتيز بالتكب��ري والتصغري/ امليل / والحركة البانورامية التي 

ميكن ألنظمة التحكم أن توجهها نحو أي يشء يكون ذا أهمية.

يف مركز التحكم يتم عرض صور الكامريا بشكل بانورامي عىل جدار 
ش��به دائري من شاش��ات تلفزيونية أمام مكتب وح��دة التحكم. 
وتقوم أجهزة استشعار أخرى بنقل بيانات الرادار، وبيانات األرصاد 
الجوية ومعلومات الحركة الس��طحية. ويتضمن مركز عمل املراقب 
شاش��ات عرض تع��رض بيانات الرحل��ة املتكامل��ة ورشائط الرحلة 
اإللكرتونية، كا توفر وصالت السلكية جوية وأرضية. ويف املطارات 

الكربى، ميكن تزويد مش��اهدات من كامريات مس��تقلة عن حركة 
املرور الجوي واألريض.

عرش سنوات من التطوير
تم تطوير نظام خدمات برج التحكم عن بعد بش��كل مش��رتك من 
 ،LFV ،ومزود الخدمات املالحية الجوية السويدية Saab قبل رشكة
منذ عام 2005. ثم تم اختباره يف مطارات الس��ويد منذ عام 2008 

بالتوازي مع النظم التقليدية.

بعد املوافقة التشغيلية النهائية يف أكتوبر املايض، دخل مركز مراقبة 
الحركة الجوية - املشغل عن بعد األول يف العامل - الخدمة يف أبريل 
ع��ام 2015. ويتم اآلن التحك��م يف جميع الرحالت الجوية يف مطار 
أورنسكولدس��فيك عىل الس��احل الرشقي للس��ويد، من مركز برج 
التحكم عن بعد يف سوندس��فال عىل بعد 140 كم. ويتحكم املركز 

نفسه أيضاً بالرحالت محلياً يف مطار سوندسفال.

ويف أس��رتاليا يج��ري تقييم نظام ملراقبة الرح��الت الجوية يف أليس 
سربينغز عن بعد من أدياليد. وتعترب مسافة 1500 كم هي األطول 
حت��ى اآلن. وق��د تم طلب نظم أخ��رى من قبل الروي��ج وايرلندا 
والواليات املتحدة األمريكية، بينا يجري اس��تخدام نظام كامريات 
تحكم عن بعد يف واحدة من أكرب وأكرث املطارات ازدحاما يف أوروبا، 
مطار س��خيبول أمس��رتدام، لتوفري املراقبة الفعال��ة ملدارج الهبوط 

النائية ومناطق سري الطائرات.

مفهوم برج التحكم

املسافات ال تعترب 
مشكلة مع نظم 
االتصاالت احلديثة، 

ويسهم احليز الذي 
يتم توفريه عقارًا ذا 

قيمة للمطار

منح قدراتكأسلوب جديد يف إدارة احلركة اجلوية باملطارات
املزية التن�افسية



منح قدراتك
املزية التن�افسية



نوفمبر  10  | الثالث  اليوم 
 

10

ضم��ن فعاليات مع��رض ديب للط��ريان 2015 
وقعت رشك��ة اإللكرتونيات املتقدم��ة اتفاقية 
تعاون مش��رتك م��ع رشك��ة ريثي��ون الدولية، 
وتش��مل االتفاقي��ة عدة مجاالت اس��رتاتيجية 
تتضم��ن األنظم��ة الدفاعية واملدني��ة ، وذلك 
امتداداً للتعاون املشرتك بني الرشكتني ألكرث من 
20 عام��اً يف توفري أنظم��ة مرشوع طائرة ف – 

15 السعودية.

وق��ع االتفاقية من جانب رشك��ة االلكرتونيات 
املتقدم��ة الدكت��ور غس��ان بن عب��د الرحمن 
الش��بل، الرئيس التنفيذي للرشكة، فيا وقعها 

من جانب رشكة ريثيون الدولية الس��يد ج��ون هاريس الرئيس 
التنفيذي لرشكة ريثيون بحضور عدد من قيادات الرشكتني.

وتش��مل االتفاقية الجديدة أنظمة دفاعية مثل أنظمة التس��لح 
والحرب االلكرتوني��ة واألمنية وأنظمة االستش��عار باإلضافة إىل 

عدد من األنظمة الحديثة األخرى.

وبهذه املناس��بة رصح الس��يد جون هاريس الرئي��س التنفيذي 
لرشكة ريثيون الدولية قائالً :« تعترب رشكة االلكرتونيات املتقدمة 
رشيكاً موثوقاً ب��ه ولدينا تعاون منذ أمد بعيد ونتطلع إىل آفاق 
أوسع من التعاون املشرتك خاصة يف املجاالت التي تخدم السوق 
الس��عودي واملنطق��ة ككل بل نتطلع إىل تعاون عىل املس��توى 

العاملي«.

وج��دد رئيس رشكة ريثيون الدولية إش��ادته برشك��ة اإللكرتونيات 
املتقدم��ة مذك��راً بأنها حصلت ع��ىل جائزة االنج��از البالتيني من 
»ريثي��ون الدولية« يف مارس 2015م نظ��راً ألدائها املتميز يف تصنيع 
ومس��اندة منظومة طائرات ف – 15 السعودية باإلضافة إىل كونها 

رشيكاً اسرتاتيجياً ميتلك قدرات وكوادر فنية عالية التأهيل.

م��ن جانبه قال الدكتور غس��ان ب��ن عبد الرحمن الش��بل الرئيس 
التنفي��ذي لرشك��ة االلكرتونيات املتقدمة :« يس��عدنا ج��داً توقيع 
اتفاقية التعاون املش��رتك مع رشكة عاملية رائدة مثل رشكة ريثيون، 
حيث ستوفر هذه االتفاقية الجديدة مجاالت أوسع للتعاون القائم 
منذ س��نوات طويلة، وال ش��ك أن ذلك يس��هم يف تعزيز الجاهزية 
للقوات العسكرية الس��عودية وكذلك يسهم يف تعزيز قدراتنا عىل 

املنافسة عاملياً«.

"اإللكرتونيات املتقدمة" توقع اتفاقية تعاون مع شركة ريثيون الدولية
 تعترب شركة 
االلكرتونيات 

املتقدمة شريكًا 
موثوقًا

اختارت املنظمة الدولية للطريان املدين »آيك��او« 
مركز التدريب يف رشكة ج���ال لخدمات املالحة 
الجوية )ج��ال إي إن إس GAL ANS( كمركٍز 
للتميز التدريب��ي اإلقليمي للمنظمة يف مناطق 
خدمات املالحة الجوية املرصح بها   يعترب مركز 
تدريب رشك��ة ج��ال إي إن إس جزءاً من رشكة 
ج����ال لخدمات املالحة الج��وية  - وهي رشكة 
ذات مسؤولية محدودة مؤسسة وقامئة يف إمارة 
أبوظب��ي. يرتكز عمل الرشك��ة يف إحداث وخلق 
قوة عامل��ة متوازنة تتمتع بالخربات الواس��عة 

املتخصصة يف مجال الخدمات الج��وية.

وق��ال الرئيس التنفيذي لرشك��ة ج�ال لخدمات 
املالحة الجوية العميد )م( الدكتور حسن يوسف العويض،  حسن 
اىل أن��ه تم إنش��اء مركز التدري��ب التابع لرشكة ج��ال لخدمات 
املالحة الجوي��ة يف عام 2009 وذلك بغ��رض تدريب العاملني يف 
مراقبة الحركة الجوية س��واء كانوا يعملون يف الهيئات املدنية أو 
العس��كرية. وقد تم اعتاد املركز من قبل الهيئة العامة للطريان 
املدين يف ع��ام 2011 كمنظمة لتدريب الط��ريان )ATO( ليكون 
بذلك مركز التدري��ب الوحيد الحاصل عىل هذا االعتاد يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ، ومنذ ذلك الحني تم توسيع مجال مركز 

التدريب ليش��مل جميع أنواع التدريب لخدمات املالحة الجوية 
مبا يف ذلك األرصاد الجوية وخدمات معلومات الطريان.  

كا تم تخصيص منش��أة تضم 3 أجه��زة محاكاة مراقبة املطارات 
عدة أجهزة مح��اكاة رادارات Hi Fiللتدري��ب الخاص بخدمات 
املالحة الجوية، ويس��تقطب مركز التدريب أكرث من 300 متدرب 
سنوياً يف مختلف الدورات سواء كانت أولية أو الستكال دورات 

سابقة أو دورات تطويرية.

»جال« مركزًا للتميز التدريبي اإلقليمي للمنظمة الدولية للطريان املدين
اعتماد املركز من 

قبل الهيئة العامة 
للطريان املدين يف 

عام 2011 كمنظمة 
لتدريب الطريان
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أمني محمد – درع الوطن

فتحت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدول��ة، حفظه الله، بأن يكون 2015 عاماً لالبتكار، املجال واس��عاً 
أمام الشباب اإلماراتيني لقدح زناد الفكر وإطالق العنان البتكاراتهم 
وإبداعاتهم يف جميع املجاالت، وكان الكابنت خالد أحمد األنصاري، 
أح��د الطيارين اإلماراتي��ني، واحداً من بني آالف الش��بان املواطنني 
الذين وجدوا البيئة الخصبة للتطوي��ر داخل اإلمارات دولة املراكز 

األوىل.

طرح خالد أحمد األنصاري مرشوعاً إبداعياً أساه "روح اإلمارات"، 
كرؤية جديدة وجريئة للس��ياحة الجوي��ة الراقية، حيث تركز رؤية 
"روح اإلم��ارات" ع��ىل املزج ب��ني مرشوع وطن��ي مختلف عن كل 
ما ه��و دارج يصل للعاملية ويضيف مس��اهات مجتمعية وبيئية 

حقيقية، وبالتأكيد يعود بالربحية.

ويرى األنص��اري أن اإلمارات تزخر بالعديد م��ن املقومات الالزمة 
لنج��اح صناعة الس��ياحة يف الب��الد، ولطاملا وف��رت لزوارها تجربة 
س��ياحية متميزة، ولكنها ش��به تقليدية بني املدن العاملية، من هنا 
انطلق��ت مبادرة "روح اإلم��ارات" لتوظف تلك املقومات بش��كل 
مختلف تتنقل حوله من خالل توفري وسيلة مبتكرة ومرتفة للسياحة 

الجوية التي ال ترتك تأثرياً يذكر عىل البيئة.

وأضاف أن فكرة املبادرة تقوم عىل وجود س��فينة جو تتس��ع ل�14 
راكب��اً يف كل رحلة، ويتم التحليق بها بهدوء عىل ارتفاع منخفض ال 
يتجاوز 1500 قدم، وبرسعة ال تزيد عىل 90 كلم/ الساعة، عرب مسار 
محدد فوق أهم معامل السياحة يف املدينة، وتستغرق الرحلة حوايل 

ساعة ونصف الساعة.

أحد الشبان املواطنني املبدعني 
يطرح "روح اإلمارات"

التق��ى روبرت كوربي��م، رائد الفضاء الس��ابق يف وكالة الفضاء األمريكية “ناس��ا”، ونائب 
الرئيس لش��ؤون ضان الجودة يف رشكة رايثيون حالياً، مع طالب الصف الثالث يف مدرسة 
امل��رشف يف أبوظبي، حول أهمي��ة الرياضيات والعلوم، يف مجال استكش��اف الفضاء، جاء 
ذل��ك أثناء الزي��ارة التي يقوم بها كوربيم إىل اإلمارات العربي��ة املتحدة، لحضور فعاليات 
مع��رض ديب للطريان. وتح��دث كوربيم بعد لقائه نحو450 طالباً من س��ت مدارس تابعة 
ألكادمييات الدار، حول أهمية علم الفضاء يف املرحلة املقبلة، األمر الذي جعل الحكومات 
يف جميع دول العامل تركز عيل تنميته وتوس��يع دائرة انتش��اره يف القطاعات املختلفة، ويف 

ختام اللقاء أجاب عىل أسئلة الطلبة السيا حول خرباته وتجاربه كرائد للفضاء.

وقعت كل من رشكة املبادلة للتنمية /مبادلة/ - رشكة االس��تثار والتطوير االس��رتاتيجي - 
ورشكة »االتحاد للطريان« مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الرشاكة االس��رتاتيجية القامئة بينها 

من خالل استكشاف املزيد من مجاالت التعاون الجديدة. 

وقع االتفاقية كل من حميد الش��مري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطريان والخدمات 
الهندس��ية يف »مبادلة« وجيمس هوجن رئيس املجموع��ة والرئيس التنفيذي يف »االتحاد 
للطريان« خالل »معرض ديب للطريان«. وتشمل مذكرة التفاهم االتفاق عىل إبرام مجموعة 
م��ن العقود الجديدة التي تصل قيمته��ا املحتملة إىل مليار دوالر أمرييك وذلك عىل مدى 

عرشة أعوام. 

ومبوج��ب مذكرة التفاهم تقوم »االتحاد للطريان« بتعيني رشكة »إس آر تكنيكس« التابعة 
لرشكة املبادل��ة للتنمية وتعترب إحدى الرشكات العاملية الرائ��دة يف مجال توفري الخدمات 
التقني��ة لرشكات الطريان ومكونات الطائرات واملح��ركات والخدمات الفنية، وذلك كمورّد 
أس��ايس للخدمات برشوط تجارية تنافس��ية. وتقوم كل من »مبادلة« و«االتحاد للطريان« 
باستكش��اف الجدوى االقتصادية لتأس��يس منش��أة رائدة يف فئتها لتوفري خدمات الصيانة 
واإلص��الح والَعمرة للطائرات ضيقة البدن يف أوروب��ا الرشقية حيث بدأت املحادثات بهذا 

الشأن مع األطراف املعنية.

وأعرب حميد الش��مري الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطريان والخدمات الهندس��ية يف 
»مبادلة« عن رسوره لتوقيع هذه االتفاقية االسرتاتيجية املثمرة بالنسبة للطرفني والتي من 
ش��أنها تعزيز الرشاكة مع »االتحاد للطريان« يف الوقت الذي س��تمكننا من مواصلة مهمتنا 
املتمثلة برتس��يخ مكانة إمارة أبوظبي ورشكاتها العاملة يف مجال صناعة الطريان يك تصبح 

رائدة يف هذه الصناعة عىل املستوى العاملي.

على هامش  زيارته ملعرض الطريان
450 طالبًا يف لقاء رائد فضاء  من “ناسا”

"مبادلة" و"االحتاد للطريان" توقعان اتفاقية 
اسرتاتيجية لتوسعة الشراكة القائمة بينهما
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درع الوطن ــ راية املزروعي 

أطلقت رشكة Digi Robotics ديجي ريبوتكس الرشكة 
الوطنية االماراتية خالل مشاركتها مبعرض ديب الدويل 

للطريان 2015 مجموعة من االفكار املنفذة عىل أرض 
الواقع من الروبوتات التي تعمل آليا دون قائد سواء 

أكانت سيارات آلية أو تركات ورافعات تعمل باملطارات 
لخدمة الطائرات وركابها وكذا املراكز التجارية، والتي 

تستخدم حاليا يف عدد محدود من مطارات العامل 
كمطار أمسرتدام وهيرثوا بلندن، ويتوقع كام أكد 

مسئويل الرشكة أن تكون املطارات التالية أبوظبي وديب.

م��ن جهت��ه أس��تعرض أمجد املؤق��ت مدير املش��اريع ب��� ديجي 
ريبوتك��س، الروبوتات التي ش��اركت بها الرشك��ة يف املعرض ومنها 
س��يارة تعمل دون سائق تم إنتاجها وتجميعها وتصنيعها وبرمجتها 
بالرشكة وتس��تخدم لحمل الركاب والزوار داخل املطارات واملراكز 
التجاري��ة واملعارض والجامعات وأية مراف��ق عامة أخرى، ومزودة 
بنظ��ام ال� ج��ي يب يس ملعرفة املواقع الداخلي��ة والخارجية لرسعة 
الوص��ول اليها، مش��ريا اىل أنه ت��م عمل تجربة ميدانية لتش��غيلها 
واثبتت نجاحا كبريا، وحول قيمة الس��يارة قال مدير املش��اريع أن 
س��عرها يبلغ نحو 80 ألف يورو وتحمل 7 ركاب، ويختلف الس��عر 
وف��ق املواصفات املطلوبة م��ن قبل كل عمي��ل ويتوقع أن يكون 

الطلب عليها كبريا خاصة يف دول الخليج.

وأض��اف أمجد أن الرشكة لديها أيضا جه��از ربوت لحمل الحقائب 

م��ن واىل الطائرات دون أية عوامل مس��اعدة ويف وقت قيايس أقل 
ما هو حاليا يف أيا من مطارات الدول، كذلك هناك رافعات تعمل 
بالروبوت وتستخدم يف إطفاء الحرائق وتصل اىل االدوار العليا حتى 
15 مرتا، وتتميز بالدق��ة يف الحركة وتقديم خدمة متميزة، الفتا اىل 
أن الرشك��ة تخصصت يف هذا النوع م��ن الروبوتات، للقيام بأعال 
مربمجة س��لفا، إما بإيعاز وس��يطرة مبارشة من اإلنس��ان أو بإيعاز 
من برامج حاس��وبية. غالبًا ما تكون األعال التي تربمج عىل أداءها 
أعاالً ش��اقة أو خطرية أو دقيقة، مش��ريا اىل أن الرشكة تحرص من 
جانبها بش��كل جدي ومس��تمر عىل نرش الوعي بعلوم الروبوت يف 
الوط��ن العريب من خ��الل تنظيم املئات من املحارضات وورش��ات 
العم��ل والربامج التدريبي��ة واللقاءات عىل املس��توى العريب، هذا 
باإلضافة إىل تنظيم املس��ابقات العربي��ة واملحلية يف مجال تصميم 
الروبوت وبرمجته وتبني العديد من املش��اريع للطلبة واملبدعني يف 
هذا املجال، س��عيا منها إىل لفت نظر املؤسسات العلمية والبحثية 
والرشكات إىل رضورة االهت��ام بعلوم الروبوت وتوفري بيئة خصبة 
للمهتم��ني واملبدعني يف هذا املجال، وذل��ك إميانا مّنا بأهمية علوم 
الروبوت، ودور هذه الصناعة الرائدة يف تحس��ني مس��توى اإلنتاج 

واألداء باإلضافة إىل االستثارات الهائلة التي ترصف عليها.

وأكد عىل أن الرشكة تس��تقطب كافة الك��وادر املواطنة التي تبدع 
يف ه��ذا املج��ال، وقد حققت الجهود التي بذل��ت من قبل الرشكة 
الستقطابهم يف هذا املجال نتائج طيبة، مؤكدا عىل أن علم الروبوت 
أس��تطاع أن يطرق أبواب أغلب املدارس والجامعات واملؤسس��ات 
األكادميي��ة والبحثي��ة، وتم تدري��ب املئات من الطلب��ة واملعلمني 

واملتخصصني يف كافة أنحاء الوطن العريب.

تتميز بالدقة وخفة احلركة

شركة وطنية 
وبكوادر إماراتية 

تنفذ مشاريع 
لروبوتات 

لديها أيضا جهاز 
ربوت حلمل احلقائب 

من واىل الطائرات 
دون أية عوامل 

مساعدة ويف وقت 
قياسي أقل مما 

هو حاليا يف أيا من 
مطارات الدول

سيارات وتركات وروافع خلدمة زوار الدولة باملطارات
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أكد عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طريان اإلمارات 
والرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس أمناء 

مؤسسة ديب ملتحف املستقبل، أن تأهيل الكفاءات 
الوطنية لتطوير تكنولوجيا املستقبل يف قطاع الطريان 
يأيت عىل رأس أولويات هذا القطاع الحيوي يف الدولة، 

مشريا إىل أن قطاع الطريان يف دولة اإلمارات متكن خالل 
السنوات القليلة املاضية من اكتساب ميزة تنافسية 
عاملية، وذلك من خالل التوظيف األمثل للتقنيات 
الحديثة واالعتامد عىل أفضل الكفاءات، ما يخوله 

ملواصلة مسرية النجاحات يف املستقبل واالنطالق نحو 
مرحلة جديدة من التميز واالزدهار.

وأش��ار الرضا إىل أن تطوير قطاع الط��ريان ويف جميع املجاالت يأيت 
ترجمة لرؤية صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء، حاكم ديب “رعاه الله” 
ب��أن تكون دولة اإلم��ارات من أفضل الدول عاملي��اً يف هذا املجال، 
مبين��اً أن قط��اع الطريان أصب��ح من أبرز املس��اهمني يف منو الناتج 
املح��يل اإلجايل لدولة اإلمارات، والذي يقوم عىل سياس��ة التنويع 

االقتصادي.

جاءت هذه الترصيحات عىل هامش توقيع “مؤسس��ة ديب ملتحف 
املس��تقبل” ملذكرة تفاهم مشرتك مع رشكة “جرال إلكرتيك”، لبناء 
الكفاءات وتطوير أبحاث الجيل املقبل من تكنولوجيا الطريان التي 
تعد حجر األس��اس يف تطور هذا القطاع واالرتق��اء به، وبني الرضا: 
“أن رشاكتن��ا مع “جرال إلكرتيك” هي رشاكة عاملية مع واحدة من 
أع��رق وأكرب وأهم رشكات العامل متع��ددة التخصصات والرائدة يف 
مجال تصميم وابتكار التقنيات املستقبلية، وقال: “نجسد من خالل 
هذه االتفاقية رؤية القيادة بأن ال نكون مستهلكني للتقنية الحديثة 
بل مؤثرين رئيس��يني وفاعلني يف عملي��ة التطوير التقني املتواصلة، 

والتي تتطلب الدراس��ة االسترشافية للمستقبل ومتطلباته، والعمل 
عىل إيج��اد القاعدة املناس��بة والعملي��ة لتحقيقه��ا وتحويلها إىل 
واقع مملوس يعود بالفائدة عىل قطاع الطريان ليس عىل مس��توى 

اإلمارات فقط بل عىل مستوى املنطقة والعامل”.

وقع مذكرة التفاهم من جانب املتحف عادل الرضا النائب التنفيذي 
لرئيس طريان اإلمارات والرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس 
أمن��اء مؤسس��ة ديب ملتحف املس��تقبل”، وديفيد جوي��س الرئيس 
التنفي��ذي لقط��اع الطريان من “ج��رال إلكرتيك” بحضور س��يف 

العلييل، املدير التنفيذي ملؤسسة ديب ملتحف املستقبل . 

التوظيف األمثل للتقنيات الحديثة
من جهته أكد ديفيد جويس عىل أهمية الرشاكة بني جرال إلكرتيك 
ومؤسس��ة ديب ملتحف املس��تقبل املؤسس��ة البحثية الرائدة عاملياً 
يف تطوي��ر الجي��ل املقبل من الخدم��ات، واملتخصصة يف التوظيف 
األمث��ل للتقني��ات الحديث��ة لالرتق��اء بجميع القطاع��ات وخاصة 
القطاعات التي متس حياة اإلنس��ان بش��كل يومي، معتربا أن هذه 
االتفاقية تشكل محطة جديدة للتعاون البناء واملستمر بني الرشكة 
واملؤسس��ات املختلفة يف دول��ة اإلمارات، والت��ي تصب بجوهرها 
يف س��بيل تبادل املعارف والخربات، مش��رياً إىل ح��رص الرشكة عىل 
توظيف كل إمكانياتها يف مجال صناعة الطائرات لتحقيق األهداف 

الرئيسية لهذه االتفاقية. 

ك��ا ته��دف االتفاقي��ة إىل العمل ع��ىل تدريب وتأهي��ل الكوادر 
اإلماراتية املتخصصة يف مختربات البحث والتطوير الخاصة بصناعة 
الطائرات بالتع��اون مع “جرال إلكرتيك” واالس��تفادة من خرباتها 
العريق��ة ومراكز األبحاث املتطورة التي متتلكها، ما ميكن الكفاءات 
املواطنة من اكتس��اب املهارات املس��تقبلية التي متكنها من قيادة 

عملية التطور يف هذا املجال«.

لتأهيل الكفاءات الوطنية وإكسابها املهارات املستقبلية يف التكنولوجيا الرقمية

شراكة بني »دبي ملتحف املستقبل« و»جرنال إلكرتيك«

تهدف االتفاقية 
إىل العمل على 
تدريب وتأهيل 

الكوادر اإلماراتية 
املتخصصة يف 

خمتربات البحث 
والتطوير اخلاصة 
بصناعة الطائرات
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خاص ــ درع الوطن

أكد عدد من خرباء الطريان واملشاركني والزوار، يف 
معرض ديب للطريان2015، للنرشة اليومية ملجلة درع 

الوطن أهمية املعرض الذي وصفه باملنصة لالبتكارات 
دول العامل وثقافات شعوبها، وبات يشكل وجهة 

تدريبية وتثقيفية يف  قطاع صناعة الطريان وتقنياته، 
من املواطنني واملواطنات وشعوب املنطقة، فضال عن 
أنه يفسح املجال عن قرب إىل مستجدات عامل صناعة 

النقل الجوي وملحقاته.

وأش��اد املشاركون بالتنظيم الذي يشهد املعرض يف دورته 14، فضال 
عن  حفاوة االس��تقبال التي حظيت بها الوف��ود العربية واألجنبية 
ع��ىل أرض الدولة، األمر الذي يؤكد أصالة ش��عب اإلمارت، وحكمة 

قيادتها املعطاءة يف امليادين كافة. 

وأك��دوا أن اإلم��ارات وط��ن لكل األش��قاء واألصدق��اء دون متييز، 
وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، تركز عىل بناء وتأسيس عالقات 
تعاون مستدامة، ومد جسور الصداقة بني الشعب اإلمارايت وشعوب 

العامل باملحبة السالم والبناء والتعايش واملساواة.

فرص وخيارات
قال خبري الطريان ماس��يو بون مارك، إن معرض ديب الدويل للطريان 
2015، يوف��ر فرص��اً وخيارات متنوع��ة أمام العارض��ني واملهتمني 
يف ش��ؤون الط��ريان واالطالع واكتس��اب املعرفة وتب��ادل الخربات 
واملعلومات يف التقنيات الجديدة، موضحاً أن تلك امللتقيات العاملية 
تش��كل منصات متخصصة تعرض أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا 

الطريان .

أك��د أن املعرض يلعب دوراً رئيس��ياً يف منو قط��اع الطريان العاملي، 
وب��ات م��ن أفض��ل 3 مع��ارض عاملي��ة، وركي��زة أساس��ية لعرض 
املس��تجدات والتطورات وتبادل الخربات بني رواد هذا القطاع عىل 
مستوى العامل، ونحج يف استقطاب معظم الكربى، وتشري التوقعات 
إىل أن  الدورة الحالية ستكون  األكرب واألرسع منواً يف تاريخ املعرض 

منذ انطالقه قبل 28 عاماً.

نوعية املعروضات
أما الخبري األملاين ماركر هاميس، يرى أن مش��اركة الرشكات العاملية 
يف املع��رض ونوعي��ة املعروضات، يس��هم يف الزيادة املش��هودة يف 
املع��رض عاما بعد األخر عىل املس��تويات كاف��ة، األمر الذي جعل 
املع��رض محطة مهمة يس��تند إليها  ال��رشكات العاملية املتخصصة 

خرباء: وجهة تدريبية وتثقيفية وعرض ابتكارات الدول 

»معرض دبي للطريان« منصــة متخصـــــــــــــــــــصة حتاكي املستجدات العاملية

توجيهات القيادة 
الرشيدة للدولة 

تأسيس لعالقات 
تعاون مستدامة

زيادة مساحة 
املعرض ستمنحه 

جماالً أكرب ملواصلة 
النمو يف املستقبل

املعرض يحتضن 
فرص وخيارات 

متنوعة للعارضني 
واملهتمني
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بالطريان، لعقد صفقات واتفاقيات دولية،فضال عن انه أصبح عالمة 
فارقة يف تجمع تلك الرشكات وتبادل األفكار والتجارب.

وأضاف أن املعرض يف دورته الحالية  يركز عىل معايري كثرية تس��تند 
إىل  االبتكار والتقنيات، واملس��تجدات العاملية، األمر الذي أسهم يف 
املشاركة الواسعة التي يشهدها، بهدف تبادل الخربات واالطالع عىل 
ما وصلت إليه تقنيات الطريان يف العامل،  السيا تقنية التصنيع ثاليث 
األبعاد التي يتوقع أن تعيد مفهوم الصناعة خالل السنوات املقبلة. 

تقنية جديدة
وقال��ت مارين��ا مارك��س إح��دى أعض��اء الف��رق املش��اركة يف 
االس��تعراضات، إن املعرض يضم بني طيات��ه تقنية جديدة غاية 
يف األهمي��ة، تتمثل يف التصني��ع بالطباعة ثالثي��ة األبعاد،  التي 
تعترب من أحدث التقني��ات الثورية، ويربز التصنيع ثاليث األبعاد، 
ال��ذي يُعرف أيض��اً ب »التصني��ع املُضاف« العملي��ة التي يتم 
فيها اس��تخدام تصاميم البيانات الرقمية ثالثية األبعاد لتش��كيل 
ُمك��ّون معنّي من خالل وضع طبقات م��ن مواد متعددة بتحكم 
كمبيوتري - كأداة مهمة للرشكات املتخصصة يف مجاالت الطريان 
مث��ل  لوكهيد مارتن وبوينج وأيرب��اص ورولز رويس وغريها من 
الرشكات التي تؤكد أهمية تقنية التصنيع بالطباعة ثالثية األبعاد 

يف سلسلة التوريد، ويف عملية التصنيع النهايئ للمكونات.

وأضافت أن املع��رض محطة مهمة تتوقف عندها الرشكات الكربى 
املصنعة للطائ��رات، ألنه يفتح أمامها أبواب العقود واملبيعات عىل 
مرصاعيه، ويستقطب املتنافسني من أنحاء العامل تحت سقف واحد، 
وت��ربز أهميته أك��رث إذا ما علمنا حجم ال��رشكات العاملية املختصة 
واملهتمة بش��ؤون الطريان املشاركة يف هذا املعرض، وهو ما يعكس 
حجم اهتام هذه الرشكات العاملية بحركة النمو يف مجال الطريان.

من جانبها أكدت ميش��يل فان أكيليج��ني، املديرة التنفيذية لرشكة 
املنظمة فريز اند اكزيبيشنز ايروسبيس، املنظمة للمعرض، أن النمو 
املتواصل للمعرض الذي زاد حجمه حاليا بأكرث من 5 أضعاف دورته 
األوىل، دفع الرشكة لبحث توسيع موقع املعرض يف ديب ورلد سنرتال، 
الس��تيعاب النمو الكب��ري يف دورة 2017 ضمن خطة النمو املتوقعة 
للسنوات العرش املقبلة، مؤكدة أن زيادة مساحة املعرض ستمنحه 
مجاالً أك��رب ملواصلة النمو يف املس��تقبل، ووفق��اً للبيانات التي تم 
الكش��ف عنها مؤخراً، فقد بلغت القيمة اإلجالية لسجل طلبيات 
الطائرات يف الدورة الس��ابقة نح��و 206 مليارات دوالر )756 مليار 
دره��م( حيث اس��تحوذت رشكات الطريان الوطني��ة عىل النصيب 

األكرب من هذه الصفقات.

»معرض دبي للطريان« منصــة متخصـــــــــــــــــــصة حتاكي املستجدات العاملية

توقعات بزيارة النمو  
خملتلف قطاعات 
املعرض يف دورة 

2017

»دبي للطريان« 
بـــات من أفضــل 3 

معارض عاملية

زاد حجــم املعرض 
5 أضعـــاف  منذ 
انطالقتـــه األوىل
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حوار- الرائد جميل خميس السعدي:

كشف رئيس مجلس إدارة 
طريان أبوظبي نادر الحامدي، 
عن ان أسطول طريان أبوظبي 

يتكون من 62 طائرة، منها 
57 طائره مروحية )هليكوبرت( 

من طراز أجوستا ويستالند 
AW139، و Aw109، ومن 

طراز 412BILL،،و 212 
BILL،، ومن طراز بومبارديه 

داش 8 من السلسة ذات 
املحركات النفاثة متلك 4 منها.

وقال يف حوار م��ع “درع الوطن” إن 
أكرث من 1000 موظف من بينهم 150 

طيارا و283 مهندس��ا وفنيا للعمليات يعمل ل��دى طريان أبوظبي، 
ال��ذي تعترب أكرب رشك��ة للطائرات التجارية املروحي��ة )الهليكوبرت( 

وذات الجناح الثابت يف الرشق األوسط، والتايل نص الحوار:

ماهي الخدمات التي تقدمها طريان أبوظبي ؟
تعت��رب طريان أبوظب��ي أول رشكة تلبي احتياج��ات القطاع البرتويل 
وهي رشكة ش��به حكومية تأسس��ت مبرسوم أمريي رقم )1( يف سنة 
1976 وه��ي أول رشكة طريان ب��دأت العمل يف داخل الدولة لتلبي 
احتياجات القطاع البرتويل ثم توسعت لبناء عقود خارجية تأسست 
برأس��ال ق��دره 60 مليون ويف مس��رية نجاحاته��ا املتواصلة يقدر 

رأسال الرشكة حاليا ب�444 ماليني درهم.

إضاف��ة لخدم��ات الدعم املقدم��ة حقول الب��رتول ورشكات النفط 
داخ��ل الدولة وخارجها، وتقدم خدم��ات الصيانة لطائرات الجيش 
و الرشط��ة ورشكات م��ن داخل الدولة وخارجه��ا‹ إضافة لخدمات 
البحث واإلنقاذ وعمليات اإلسعاف الجوي واإلخالء الطبي، ولطريان 
أبوظب��ي عقودا ع��دة مع الهالل األحمر الس��عودي لتلبية حاجاته 
من طائرات مجهزة لإلس��عاف الجوي، وقد دش��نت طريان أبوظبي 
يف 2013 أول طائرة إس��عاف جوي مجهزة بالكامل بجميع املعدات 
الطبي��ة لصالح رشك��ة أدما وما يتبعه��ا م��ن رشكات عاملة يف الرب 
والبحر. ك��ا تقدم ط��ريان أبوظبي خدمات التدري��ب، وخدمات 

مكافحة الحرائق.

كيف تنظرون ألهمية ديب للطريان 2015 وماذا عن مشاركتكم ؟ 
يعترب معرض ديب للطريان 2015 ملتقى عامليا يجمع كربيات الرشكات 
العاملية يف مجال الطريان، وأهمية املعرضتكمن يف ضوء النتائج التي 
حققتها دولة اإلمارات يف س��ياق استثاراتها مبليارات الدوالرات يف 
قطاع الطريان، ويعد املعرض واحداً من أكرب وأنجح معارض الطريان 
يف الع��امل، حيث يجمع املختصني يف الطريان من جميع مناطق هذه 

الصناعة، وذلك تيسرياً لقيام تجارة عاملية ناجحة. 

تجاوزت طريان أبوظبي 100 مليون س��اعة طريان بس��جل سالمة 
متمي��ز، كيف تحافظون عىل م��ا وصلتم إليه يف ظل الصعوبات يف 

مجال املالحة الجوية؟
تتبع طريان أبوظبي فلس��فة سياس��ة 
إدارة الج��ودة يف الس��المة ويف كافة 
عملي��ات اتخاذ الق��رار خاصة بالنظر 
إىل الع��دد الهائل من عمليات اإلقالع 
يف  دورات  س��بع  مبع��دل  والهب��وط 
الس��اعة وللوصول إىل هذا املس��توى 
م��ن النش��اط البد من وج��ود أطقم 
طريان وصيانة تتمت��ع بأعىل درجات 
من الكف��اءة، مدعومة بنظام تدريب 

متواصل.

م��ا الش��هادات العاملي��ة التي حصل 
عليها طريان أبوظبي؟

حصل��ت رشكتن��ا ع��ىل جوائ��ز عدة 
منه��ا جائ��زة الس��المة البالتينية من 
الجمعي��ة الدولي��ة للطائ��رات املروحية 2006، ك��ا تحمل طريان 
أبوظبي شهادات من هيئة سالمة الطريان األوروبية، وإدارة الطريان 
الفيدرالية األمريكية إضافة إىل ش��هادة م��ن الهيئة العامة للطريان 
امل��دين يف اململكة العربية السعودية.وش��هادة األيزو 2000و9001 

من املنظمة الدولية للمعايري.

تعمل طريان أبوظبي داخ��ل الدولة كام أنها تتواجد يف دول عدة، 
هل لنا أن نتعرف عىل تصنيف االعداد طائراتكم؟

يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية )6( طائ��رات لله��الل األحم��ر 
السعودي،الهند )3( طائرة، أسبانيا،)10( طائرة، الربازيل )4( طائرة 

أفغانستان )3( طائرة.

حدثن��ا عن األس��رتاتيجية الت��ي تتبعها ط��ريان أبوظب��ي يف التطور 
والتوسع ؟

تتب��ع ط��ريان أبوظبي اس��رتاتيجية يف تلبي��ة حاجة الس��وق املحلية 
واإلقليمية من زيادة يف األسطول أو الرتقية، كا اتبعت طريان أبوظبي 
اس��رتاتيجية تنويع مصادر الدخل فبالنظر للحالة اإلقتصادية العاملية 
ن��رى أن مجال الطريان هو املجال األرسع يف التأثر بالوضع اإلقتصادي 
واملج��ال األكرث بطاْ يف التعايف، خاصة يف مجال الطريان الخاص ومبا أن 
طريان أبوظبي رشكة مس��اهمة وطنية فه��ي تأخذ بعني اإلعتبارثبات 
صعود أس��همها ورضا مس��اهميها م��ن هنا ارتأين��ا رضورة التنوع يف 
 Simulator مصادر الدخل فتم إنش��اء مركز التدريب عىل الطائرات
وهو األهم واألكرب من نوعه يف املنطقة سيكون مركز التدريب جاهزا 
لإلستالم يف منتصف 2016 يتسع املركز ل16 جهاز للتدريب عىل أنواع 

Bill412وBill 212 و Aw139  الطائرات أجوستا ويستالند

وتعترب ه��ذه الطائ��رات املروحية هي األكرث إس��تخداما يف الدولة 
والخليج والرشق األوسط. ستتوىل طريان أبوظبي تدريب الطيارين 
بع��د أن كان التدريب يتم يف أوروبا وأمريكا وماليزيا ما س��يوفر 
عىل املش��تغلني يف ه��ذا املجال جهد الس��فر وتكلف��ة التدريب،، 
وس��يعمل جهاز التدريب عىل تدريب أكرث من 50 طيار ما يعني 
س��يتم تدريب 300 طيار يف الشهر مبعدل 6000 ساعة طريان وذلك 

عىل جهاز واحد.

أول شركة تلبي احتياجات القطاع البرتويل

62 طائرة حتلق يف سماء طريان أبوظبي

1000

444

موظف منهم 
150 طيارا و283 

مهندسا وفنيا

ماليني درهم 
رأسمال الشركة 

بفضل النجاح 
املتواصل

معرض دبي للطريان 
مركـزًا ثـــابتـًا على 

تقومي الطريان 
العاملي
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أعلنت رشك��ة بومبارديه للطريان التجاري 
امس عن توقي��ع اتفاقية تفاهم ودخول 
مباحثات مع طريان أبو ظبي للعمل عىل 
تحوي��ل األخري  إىل مرك��ز صيانة معتمد 
لطائرات سلس��لة )Q(. وتدخل اإلتفاقية 
م��ا بني الطرفني يف مراحلها النهائية حيث 
يتم بح��ث الرشوط التجاري��ة والتدقيق 

التقني النهايئ.

وفور بلوغ صيغة نهائية لإلتفاق، سيصبح 
طريان أبو ظب��ي أول مركز صيانة معتمد 
لطائرات سلس��لة )Q( يف الرشق األوسط 
وسيقدم خدمات الصيانة الالزمة. إضافة 
إىل ذل��ك، س��تدعم الرشكة املش��غلني يف 

املناطق املحيطة.

وقال سعادة نادر الحادي، رئيس مجلس 
إدارة طريان أبو ظبي: “يف حني يس��تمر اسطول الطائرات التجارية 
بالنم��و يف منطق��ة الرشق األوس��ط، يرسن��ا أن نتع��اون مع رشكة 
بومبارديه لتوس��يع أنش��طة الصيانة واإلصالح والتجديد يف منشأتنا 
لتشمل السلسلة )Q( من املحركات املروحية التوربينية وقد أثبتت 
ه��ذه املحركات صالبته��ا وموثوقيتها يف بيئتن��ا الصحراوية الحارة، 
حي��ث تعمل بصورة متميزة يف أكرث املطارات تحدياً عىل مس��توى 
املنطقة، ولذلك نتطل��ع قدماً إلضافتهم لقامئة املحركات التي نقوم 

بصيانتها فضالً عن تعزيز دعمنا للمشغلني يف املنطقة”.

وق��ال تود يون��غ، نائب الرئيس واملدير الع��ام لخدمات العمالء يف 
بومبارديه للطريان التجاري: “نحن جد متشوقني الستكال مباحثاتنا 
مع طريان أبو ظبي ونتطلع قدماً إلضافتهم إىل شبكة مراكز الصيانة 
املعتم��دة من قبلنا فضالً ع��ن كونهم أحد أبرز عمالئنا ومش��غيل 
 )Q( وبصفته مشغالً ناجحاً لطائرات سلسلة .)Q( طائرات سلس��لة
وموف��راً ذي خربة مميزة بخدمات الصيانة واإلصالح والتجديد، فإن 
ط��ريان أبوظبي ميتل��ك القدرات املطلوبة لتوف��ري خدمات الصيانة 

لألعداد املتزايدة من املشغلني يف املنطقة”.

أكد معايل محمد عمران الشامي رئيس كليات التقنية العليا حرص 
الكليات عىل املشاركة يف املعارض والفعاليات العاملية ومنها معرض 
ديب ال��دويل للطريان 2015 والتي تس��اهم يف تعزيز دورها وتطوير 
مس��ريتها األكادميية مب��ا يتاىش مع مس��تجدات الس��وق العاملي 

ومتطلبات عامل الصناعة والتكنولوجيا . 

وأوضح الشامي - خالل زيارته جناح الكليات املشارك يف فعاليات 
املعرض أمس - أن نجاح مؤسس��ات التعلي��م مرتبط بصورة وثيقة 
بارتباطها مبؤسس��ات املجتمع املختلفة وبالرشاكات مع املؤسسات 

والخربات العاملية. 

وأشار إىل أن الهدف من مش��اركة الكليات السنوية يف املعرض هو 
االس��تفادة من الخربات العاملية يف عامل الط��ريان والفرص الجديدة 
لبناء رشاكات مس��تقبلية تساهم يف تعزيز برامج الكليات يف مجال 
هندسة الطريان واتاحة الفرصة للطلبة لالطالع عىل مستجدات عامل 
الطريان. واطلع معاليه يرافقه الدكتور عبداللطيف الش��امي مدير 
مجمع كليات التقنية العليا عىل جناح الكليات املش��ارك يف املعرض 
واملش��اريع املتميزة التي قدمها الطلب��ة والخاصة بتصميم طائرات 

بدون طيار ألغراض االستخدامات املدنية املتنوعة. 

وذك��ر أن املش��اركة يف املعرض ت��أيت يف إطار الح��رص عىل االطالع 
عىل الجديد يف عامل الطريان حيث تطرح الكليات تخصص هندس��ة 

الط��ريان يف ثالث فروع لها يف كلي��ات أبوظبي وديب للطالب والعني 
للطالب��ات ويدرس فيها حاليا نحو /337/ طالبا وطالبة منهم /140/ 

طالبة مقابل /197/ طالبا. 

وب��ني أن ذلك يش��ري إىل وجود ش��غف واهتام من ش��باب اليوم 
لاللتحاق بهذا التخصص .. الفتا إىل رضورة استثار هذه الفعاليات 
يف التعري��ف أكرث بهذه الربامج األكادميية املتخصصة وتعزيز الوعي 

بأهميتها للمستقبل االقتصادي والصناعي يف الدولة. 

وقال الدكتور الشامي إن الكليات تحرص عىل املشاركة الفاعلة يف 
املعرض للتعرف عىل أحدث ما يقدم اليوم يف عامل الطريان ما يوفر 
فرصا لرشاكات جديدة مع مؤسس��ات عاملية متخصصة ويس��اهم 
ذل��ك يف تطوير الربام��ج األكادميية الخاصة بالط��ريان املطروحة يف 
الكليات وإتاحة فرص تدريب محلية وعاملية جديدة للطلبة إضافة 
إىل التعريف بإمكانات طلبتها يف تخصص هندسة الطريان من خالل 
عرض مش��اريعهم املتميزة والسعي الستقطاب الطلبة لدراسة هذا 

التخصص مستقبال. 

وأوضح أن تخصص هندس��ة الطريان يعد من التخصصات املتميزة 
الت��ي تطرحه��ا الكليات والتي تت��اىش مع رؤى القيادة الرش��يدة 
املستقبلية كونه يؤهل خريجني يتمتعون مبهارات عالية وعاملية يف 

مجال تصميم وتصنيع الطائرات إضافة لصيانتها.

طريان أبوظبي 
ميتلك القدرات 

املطلوبة لتوفري 
خدمات الصيانة 
 لألعداد املتزايدة
 من املشغلني 

يف املنطقة

بومبارديه تسعى جلعل طريان أبو ظبي أول مركز معتمد يف املنطقة

الشامسي يؤكد أهمية مشاركة كليات التقنية يف املعارض العاملية
ضرورة استثمار 

هذه الفعاليات يف 
التعريف أكرث بهذه 
الربامج األكادميية 

املتخصصة وتعزيز 
الوعي بأهميتها 

للمستقبل 
االقتصادي والصناعي 

يف الدولة
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قصة نجاح إماراتية يرتجمها 3 طالب من كليات التقنية 
العليا، ويشهدها معرض ديب للطريان 2015، انطلقت 
من مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2015 
هو عام االبتكار.

عبدالل��ه الزرع��وين وعبدالحميد ع��يل وزيد البيط��ار ثالثة مناذج 
إماراتية مبدعة، يختتمون مرحلة تعليمهم األكادميي بكلية التقنية 
العلي��ا للطالب بديب، لكن عزمهم عىل اإلب��داع والتطور بدأ مبكراً، 
ح��ني كانوا يف عامهم األول من التعليم الجامعي، حيث بدأوا رحلة 
تصنيع الطائرات بدون طيار بالقراءة والدراس��ة والبحث املس��تمر 
واملضني يف هذا املكال دون كلل أو ملل، ليتوجوا إنجازاتهم بتصنيع 
5 طائرات بدون طيار للعرض مختلفة األحجام، وبتكلفة 300 ألف 

درهم.

عبدالله الزرعوين يوضح فكرة مرشوعهم بأنها تس��تهدف تأس��يس 
وإنش��اء مصن��ع لطائرات ب��دون طي��ار لالس��تخدامات امليدانية، 
وه��ذا املصنع الذي يصنع هذه الطائرات لالس��تخدام املدين وليس 
العسكري، س��يكون املصنع الوطني األول من نوعه ليس يف الدولة 

فحسب، بل رمبا يف الرشق األوسط.

في��ا ق��ال عبدالحميد ع��يل إن املش��اريع التي يس��تعرضونها يف 
معرض ديب للطريان 2015، تش��مل 5 مش��اريع “طائرات” مختلفة 
األحجام، وجميعها تستهدف االس��تخدامات املدنية فقط، الفتاً إىل 
أن أول مرشوع قاموا بإنجازه كان قبل 4 س��نوات، منذ بدء حياتهم 
الجامعي��ة بكلية التقنية العليا يف ديب، حيث ش��اركوا يف مس��ابقة 
“نورث��ب جرومن” ثاين أفضل رشكة يف العامل مبجال الطيارات بدون 
طيار، حيث فازوا باملركز األول كأحس��ن عرض تقني يف عام 2012، 
إذ ش��اركوا يف هذه املسابقة بأول طائرة بدون طيار قاموا بتصنيعها 

يف العام نفسه.

وأشار زيد البيطار إىل أن املواد الخام وقطع الغيار التي استخدموها 
يف تصني��ع أول طائرة كانت متوافرة يف كلي��ة التقنية العليا، مؤكداً 

أنهم تلقوا دعاً معنوياً كبرياً من إدارة الكلية يف هذا الصدد.

وأضاف: بعد أول طائرة بدأن��ا يف إجراء البحوث حول هذا املجال، 
 AC3000K ،وقررنا أن نصنع طائرة من الجيل الثالث، لها 6 مراوح
AC4000,، واس��تغرق تصني��ع الطائرت��ني الجديدت��ني اللت��ني تم 
تصنيعها مؤخراً قرابة 8 أش��هر، أما بقية الطائرات فقد اس��تغرق 

تصنيع كل واحدة 4 أشهر.

وحول عرض منتجاتهم يف املعارض قال عبدالحميد عيل: ش��اركنا يف 
معرض أيدكس 2015 بأبوظبي، ومش��اركتنا يف معرض ديب للطريان 
الحايل، وقد زارنا يف آيدكس س��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان 
مستش��ار األمن الوطن��ي، وعدد من قادة القوات املس��لحة، وكان 
انع��كاس ذلك طيباً ج��داً علينا، ك��ا زارتن��ا رشكات عاملية كبرية، 
وعرضن��ا عليها منتجاتنا مثل بوينج، واير ب��اص، وأدايس، ومبادلة ، 
وتوازن، وبعض املؤسس��ات الحكومية لدعم االبتكار مثل صندوق 

الشيخ خليفة، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد لدعم الشباب.

وتاب��ع: نه��دف إىل تصنيع طائرة جديدة لنش��ارك بها يف مس��ابقة 
الطي��ارة بدون طيار يف ديب، والتي أطلقها صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاك��م ديب، رعاه الله، مضيفاً أن تكلف��ة تصنيع الطائرات الخمس 
الت��ي يتم عرضه��ا اآلن يف معرض ديب للطريان تص��ل إىل 300 ألف 
درهم، ألنها طائرات عرض، أما تكلفة الطائرة الواحدة لالس��تخدام 

فيرتاوح بني 700 ألف ومليون درهم.

يستهدفون تكوين مصنع لالستخدام املدين

مليون درهم تكلفة 
الطائرة الواحدة 

لالستخدام وليس 
للعرض

3 طالب إماراتيني يصنعون 5 طائرات بدون طيار
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يف مقابلة حرصية للنرشة اليومية ملجلة “ درع الوطن” 
عىل هامش معرض ديب للطريان، تحدث الرئيس 

 FIDAE التنفيذي ملعرض الطريان والفضاء الدويل
العقيد فرناندو سيلفا إىل درع الوطن، وأدىل بتفاصيل 

.FIDAE 2016 عن الدورة التاسعة عرشة للمعرض

م��ا هو الجانب ال��ذي تعترب في��ه الدورة التاس��عة عرشة ملعرض 
الطريان والفضاء الدويل FIDAE مختلفة عن الدورات السابقة؟

م��ى عىل معرض الطريان والفضاء الدويل 2016، أكرث من 35 عاماً، 
ال��ذي يعترب أهم معرض فض��اء ودفاع وأمن يف الق��ارة األمريكية. 
وكان املعرض منصة عمل فعالة استقطبت كربى الرشكات املصنعة، 
وصن��اع القرار، والس��لطات العس��كرية. ونحن معروف��ون بتوفري 
خدمة للعمالء حس��ب الطلب، وبتلبية احتياجاتهم التجارية متاماً. 
وسوف تحافظ الدورة التاسعة عرشة من املعرض عىل هذا املستوى 
م��ن الجودة، من خ��الل تعزيز مج��االت االبتكار مث��ل »األجنحة 
املتخصص��ة«، وهي أح��دث االتجاهات يف مجال الط��ريان املدين-
التج��اري، والطائ��رات بدون طي��ار وغري ذلك م��ن عوامل الجذب 
األخرى، الت��ي تكاملت من خالل معرض جوي تم تنظيمه خصيصاً 

لعطلة نهاية االسبوع.

م��ا هو حج��م املبيعات/التجارة يف دورة املع��رض األخرية؟ وما هو 
حجم إقبال الزوار؟

كان هناك 604 رشكة عارضة يف الدورة السابقة من املعرض من 43 
دول��ة، قاموا بعرض أحدث املنتجات والخدمات. وزار املعرض ما ال 
يق��ل عن 268 من كبار الش��خصيات، و 263 ضيف تجاري، و 172 
مدير تنفيذي عايل املس��توى، و 391 وف��د، و 45,000 زائر تجاري، 
و 105,000 ش��خص من الجمهور، وكان��ت حصيلة أعال املعرض 

بقيمة 2,100 مليون دوالر أمرييك.

عقدت الدورة األوىل من معرض الطريان والفضاء 
الدويل FIDAE يف عام 1980. ماذا كانت املعامل 

الرئيسية حتى اآلن؟
خ��الل أك��رث م��ن 35 عاما م��ن وج��ود املعرض 
FIDAE ، متي��ز مبجموعة من املعامل يف قطاعات 
الط��ريان والدفاع واألم��ن. ميكنن��ا أن نذكر منها 
إضاف��ة مج��ال الفضاء يف ع��ام 1990، وتم تغيري 
اس��مه من معرض الط��ريان ال��دويل FIDA إىل 
معرض الطريان والفضاء الدويل FIDAE. ويف عام 
2006، انتقلت منشآته من قاعدة لوس كاريلوس 
الجوي��ة إىل الجانب الش��ايل من مط��ار ارتورو 
مريينو بينيتيز، لتلبية النمو املستدام. وكان يجري 
خالل هذه العق��ود الثالثة عرض طائرات الدفاع 
الرئيس��ية، إىل جانب الطائرات املدنية املتطورة، 

األم��ر الذي يجع��ل معرض الط��ريان والفضاء ال��دويل FIDAE يف 
الذروة عىل الصعيد العاملي.

كيف كان حجم املشاركة من أوروبا وآسيا، برغم املسافة؟
ما ال شك فيه أن املسافة تعد عامالً عند اتخاذ قرار املشاركة بالنسبة 
إىل الرشكات من أوروبا وآسيا. ومع ذلك يوجد لدينا عدد ال بأس به من 
الرشكات املش��اركة، ألنهم يرون فينا ناف��ذة لهذه املنطقة. كان معرض 
FIDAE 2014 مث��االً عىل ذلك، إذ إن��ه من أصل 604 رشكات عارضة، 
كان هن��اك 38٪ من أمريكا الالتينية، والباقي 62٪ من أجزاء أخرى من 
العامل. ويف الواقع، إذا قمنا بالتحليل نفسه، كان هناك 17٪ من الرشكات 
الش��يلية وكانت الباقي 83٪ من الخ��ارج. واآلن، لدينا لدينا ردود فعل 
جي��دة يف معرض FIDAE 2016 ، وقد تم اس��تئجار ما نس��بته ٪100 
تقريباً من الش��اليهات قبل يوم االفتتاح. كانت لدينا مش��اركة مؤكدة 
من إيطاليا، وروس��يا، وإرسائيل، وأملانيا، والسويد، واليونان، والدمنارك، 

والواليات املتحدة األمريكية، وكندا، والصني، وسنغافورة، وغريها.

معرض الطريان والفضاء الدويل FIDAE املعرض الرائد يف القارة األمريكية

عدد الزوار والصفقات الكربى جذبت الشركات عاملية

100%
استئجار الشاليهات 

قبل يوم االفتتاح
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انتهت بنجاح تجربة اختبار املركبة الجوية القتالية 
اآللية )غري املأهولة( املعروفة باسم Neuron يف كل 

من إيطاليا والسويد مؤخرا، وحققت التجربة كل 
األهداف املرجوة منها، األمر الذي مينح برنامج إنتاج 

املركبة دفعة قوية مهمة إىل األمام.

وتأيت املركبة الجوية القتالية اآللية )غري املأهولة( املعروفة باس��م 
Neuron لتك��ون منوذج��ا أوروبي��ا كامال للتكنولوجي��ا الحديثة 
بالنس��بة إىل املركب��ات الجوي��ة القتالي��ة اآللية )غ��ري املأهولة( 
Unmanned Combat Aerial Vehicle )UCAV( الت��ي نجح 
 Dassault Aviation يف تطويره��ا فري��ق صناعي بقيادة رشك��ة
 Finmeccanica-Alenia Aermacchi, بالتع��اون م��ع رشكات

.Saab, Airbus Defence and Space, RUAG and HAI

وبعد انتهاء االختبارات الجوية الالزمة تم إرسال املركبة إىل قاعدة 
Decimomannu الجوية التابعة لس��الح الجو اإليطايل يف جزيرة 
رسدينيا اإليطالية حيث خضعت لسلسلة من االختبارات التشغيلية 
املهمة للتأكد من قدراتها وأدائها. وقد قامت املركبة بصورة خاصة 
بتنفيذ 12 طلعة جوية عىل قدر كبري من الحساسية واألهمية، وهو 
ما أتاح فرصة ذهبية للوق��وف عىل الخصائص املتعلقة بالقدرات 
القتالي��ة وقدرة الطائرة ع��ىل التحليق ع��ىل ارتفاعات منخفضة 
 low radar-cross section تجنب��ا لرصد أجهزة الرادار املعادي��ة
وقلة انبعاثاتها الحرارية التي ميكن رصدها باألشعة تحت الحمراء 
low infrared signature يف املهام التي حلقت فيها املركبة عىل 
ارتفاع��ات مختلفة وبعدة طرق مختلف��ة يف مواجهة التهديدات 
املتمثلة يف وجود أجهزة الرادار األرضية والجوية، وذلك باستخدام 

إحدى طائرات Eurofighter Typhoon كتهديد جوي.

وقد جرى تنفيذ مرحلة االختبار التالية للمركبة الجوية القتالية 
اآللية )غري املأهول��ة( Neuron خالل الصيف املايض يف قاعدة 
Vidsel الجوية بالس��ويد حيث خضعت بنجاح لسلس��لة من 
  low observability االختب��ارات املتعلقة بصعوب��ة رصده��ا
من جانب الق��وات املعادية، واس��تخدام الصواريخ من مخزن 
األسلحة Weapon Bay وخالل تلك االختبارات نجحت املركبة 
Neuron يف إثبات قدراتها التش��غيلية والقتالية العالية وأدائها 

الفائق الجديرة بالثقة.

ويعترب تطوي��ر املركبة الجوي��ة القتالية اآللية )غ��ري املأهولة( 
Neuron خطوة مهمة عىل طريق اتقان أس��اليب التكنولوجيا 
الحديثة القادمة من الخارج، وهو ما يؤدي إىل تقليل مس��توى 
املخاطر املتعلقة باالس��تثارات املس��تقبلية يف مجال املركبات 
الجوي��ة اآللية )غري املأهولة(  يف أوروب��ا، والتحول نحو تطوير 

تلك املركبات لتلبية أغراض التشغيل.

ويرك��ز برنام��ج املركبة الجوي��ة القتالية اآللية )غ��ري املأهولة( 
Neuron بقي��ادة رشك��ة Dassault Aviation عىل اس��تخدام 
أحدث أس��اليب التكنولوجيا املطبقة يف مجال املركبات القتالية 
املأهولة وغري املأهولة مس��تقبال. ويعمل الربنامج عىل تصميم 
وتطوي��ر وتصني��ع وإجراء االختب��ارات الجوي��ة للطائرات غري 
املأهول��ة للتأك��د من صعوبة رصدها بواس��طة أجه��زة الرادار 
املعادية وقلة االنبعاثات الحرارية التي ميكن رصدها باألش��عة 
تح��ت الحم��راء، والتأك��د م��ن قدرتها ع��ىل التحلي��ق الذايت 
 Neuron وإطالق األس��لحة. وميك��ن اعتبار من��وذج الطائ��رة
Demonstrator منوذجا لألنظم��ة الجوية القتالية اآللية )غري 

املأهولة( UAS املستقبلية.

Neuron )املركبة اجلوية القتالية اآللية )غري املأهولة

جتربة إطالق ناجحة للمركبة يف إيطاليا والسويد

التجربة تعكس 
التقنيات احلديثة 

املستخدمة يف 
األنظمة اآللية )غري 

املأهولة( وغري 
اآللية )املأهولة( 

املستقبلية
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تفيد أرق��ام جديدة صادرة ع��ن الوكالة 
)آيرين��ا(،  املتج��ددة  للطاق��ة  الدولي��ة 
ومقرها أبوظبي، بأن تلبية جميع أهداف 
الطاق��ة املتج��ددة املعلن عنه��ا يف دول 
مجلس التعاون الخليجي من شأنه توفري 
أربع��ة مليارات برميل م��ن النفط، فضالً 
عن خفض انبعاثات الكربون بنس��بة 1.2 
غيغاط��ن، من اآلن وحت��ى العام 2030. 
وتُعادل هذه األرقام استهالكاً أقل بنسبة 
25 باملئة س��نوياً من الوق��ود األحفوري 
يف قط��اع الكهرباء واملياه بحل��ول العام 
2030، وخفض��اً إجالياً مبق��دار 8 باملئة 
يف البصمة الكربوني��ة للفرد الواحد عىل 
مدى الس��نوات الخمس ع��رشة املقبلة. 

وم��ن املقرر تضمني هذه األرقام يف تقرير مرتقب لتحليل أس��واق 
الطاقة املتج��ددة بدول مجلس التعاون الخليجي، س��يجري نرشه 
خ��الل القمة العاملية لطاقة املس��تقبل 2016، حي��ث يجتمع قادة 
وصانعو قرار ومبتكرون يف األعال التجارية ومستثمرون من جميع 
أنحاء العامل، س��عياً وراء الفرص املتزايدة يف األس��واق والناجمة عن 

االستثار املتواصل باملنطقة يف مشاريع الطاقة املتجددة.

وتعترب املنافع االجتاعية واالقتصادية املرتتبة عىل التحول اإلقليمي 

املرتقب نحو الطاقة املتجددة، بالنس��بة لواضعي السياسات، دافعاً 
مه��اً وراء إحداث هذا التحول والس��ري ب��ه قُدم��اً. وتظهر أرقام 
»إيرين��ا« أيض��اً أن بل��وغ األهداف املنش��ودة من ش��أنه أن يقلل 
اس��تهالك املياه بنحو 18 تريليون لرت سنوياً، أي 20 باملئة، وخلق ما 
يق��رب من 130 ألف فرصة عمل مب��ارشة يف العام من اآلن وحتى 
الع��ام 2030، نظراً ألن مصادر الطاقة املتجددة، وال س��يا الطاقة 
الكهروضوئية الشمسية، أقل اس��تهالكاً للمياه من التقنيات القامئة 

عىل الوقود األحفوري.

تش��ارك رشكة بومباردي��ه لصناعة الطائرات يف مع��رض ديب للطريان 
2015، بأس��طول مذه��ل من الطائ��رات التجاري��ة و طائرات رجال 
 CS100 األع��ال من خالل الع��روض الثابت��ه، حيث تقدم طائ��رة
الجديدة، طائرة Q400 املروحية، طائرة CRJ900 باإلضافة إىل ثالث 
 Global و  Challenger 350 و Learjet75 طائرات لرجال األعال
6000، باإلضاف��ة اىل مش��اركة عدد من فري��ق األدارة العليا للرشكة 
املختص��ني بالطائرات التجارية و طائرات رجال األعال، بهد االلتقاء 
بالعمالء و املوردين و املختصني يف قطاع الطريان. وقال فريد كرومر، 
رئي��س بومبارديه للطائ��رات التجارية: «يعترب مع��رض ديب للطريان 
 CRJ900 وطائرة Q400 فرص��ة ممتازة لع��رض قدرات إداء طائ��رة
التي تجعلها األمثل للتشغيل يف مناطق مختلفة  كا برهنت رشكتي 
أب��و ظبي للطريان و PAS املرصية اللتان تش��غالن الطائرات يف بيئة 

حارة ومرتفعة”.

و رصح ديفي��د كوليل، رئيس بومبارديه لطائ��رات رجال األعال أن 
:”الرشق األوسط ميثل س��وقًا متيناَ  لطائرات رجال األعال ، وسيربز 
املع��رض هذا الع��ام جميع أن��واع طائراتنا النفاث��ة، و لقد تضاعف 
س��وق الرشق األوسط من طائرات رجال األعال يف السنوات العرشة 
األخرية، و ذلك داللَة ع��ىل األهمية املتزايدة لطائرات رجال األعال 
يف املنطقة.  نحن نقدم حلواًل كاملة للس��فر وللدعم لتخدم أصحاب 
األعال والباحثني عن الرفاهية عن طريق إنتاج بومبارديه الش��امل 

لطائرات رجال األعال باإلضافة إىل مركز معتمد لخدمة العمالء”.

العرض الثابت
س��تربز رشكة بومباردي��ه، عىل منص��ة واح��دة، مجموعة من 6 

طائرات يف العرض الثابت تحتوي عىل طائرة CS100 ذات التقنية 
املتط��ورة و طائ��رة Q400 املروحية و طائ��رة CRJ900 و طائرة 
 .Global 6000 وطائرة  Challenger 350 و طائرة Learjet 75
وسيتمكن الحارضين من الحصول عىل تجربة مبارشة للطائرات.

حول طائرات رجال األعال 
تح��رص رشكة بومبارديه عىل وجودها القوي يف الرشق األوس��ط 
كجزء من إس��رتاتيجيتها لتوفري طائراته��ا وما يتبعها من خدمات 
لعمالئه��ا ولتلبي��ة حاجاتهم. وتعمل بومباردي��ه مكتب إقليمي 
للدعم واسع النطاق يف ديب باإلضافة إىل مخزن لقطع الغيار قادر 
عىل تخزين تقريبًا 7000 قطعة غيار لطراز الطائرات Learjet و 

Challenger  و Global  النفاثة.

حول الطائرات التجارية
ينمو أسطول بومبارديه من الطائرات التجارية يف الرشق األوسط 
وإفريقيا منًوا مس��تقرًا متضمن��اَ Q Series  املروحية و النفاثات 
اإلقليمي��ة CRJ و طائرة C Series  بزيادة  200، إما يف الخدمة 
أو قد تم طلب رشاءها من حوايل 55 عميل ومشغل يف املنطقة.

تتوقع بومبارديه للطائ��رات التجارية يف الفرتة من 2015-2034 
للطائ��رات ذات 150-60 مقع��ًدا تس��ليم 450 طائ��رة لل��رشق 
األوس��ط و 550 طائرة ألفريقيا. وبوجود مكتب إقليمي للرشكة 
يف منطق��ة ديب الحرة بالقرب مطار ديب الدويل يس��تطيع فريق 
بومباردي��ه للبيع و التس��ويق أن يقدم حل��والَ متقدمة لعمالئه 

الحاليني واملحتملني.

»القمة العاملية 
لطاقة املستقبل« 

تلقي الضوء على 
مصادر الطاقة 

املتجددة

آيرينا: الطاقة املتجددة باخلليج توفر 4 مليارات برميل نفط

C Series بومبارديه تشارك يف املعرض بطائرتها اجلديدة من طراز
تشارك طائرة 

CS100 اجلديدة يف 
العرض الثابت من 

خالل أول شركة 
تشغيلية و هي 

اخلطوط اجلوية 
السويسرية

تشارك الطائرة 
  Q400 املروحية

ضمن شركة أبوظبي 
للطريان
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تواجه الجيوش يف س��احة القتال الحديثة 
مجموع��ة كب��رية م��ن التهدي��دات غري 
املتكافئة مثل العبوات البدائية الناس��فة  
 improvised explosive devices
األخ��رى.  الناس��فة  والعب��وات   ))IEDs
وتحتاج الجي��وش إىل مركب��ات تكتيكية 
مزودة مبس��تويات جديدة م��ن الحاية 
وخف��ة الحركة الش��ديدة ف��وق الطرق 
الوع��رة والقدرة عىل النقل االس��رتاتيجي 
عن طريق ال��رب والبحر والجو، وذلك من 
أجل مواجهة ظروف التش��غيل املتنوعة 

والتي من الصعب التتبؤ بها.

تجمع املركب��ة القتالية الخفيفة الصالحة 
 Light Combat التضاري��س  لكاف��ة 
 Tactical All-Terrain Vehicle
 ،Oshkosh التي أنتجتها رشكة ))L-ATV
والت��ي وق��ع اختي��ار الوالي��ات املتحدة 
عليه��ا كمركبة فائ��زة بربنام��ج املركبات 

 Joint Light Tactical Vehicle املش��رتك الخفيف��ة  التكتيكي��ة 
JLTV( program( يك تحل محل املركبة املدولبة الخفيفة الحركة 
 High Mobility )Multipurpose Wheeled املتعددة األغ��راض

Vehicle )HMMWV واملعروفة باس��م Humvee، تجمع املركبة 
ب��ني التقنيات الحديث��ة والحاية ومس��تويات خف��ة الحركة عند 

التشغيل الخفيف.

يف ظ��ل وجود أكرث من 1500 رشكة عارض��ة و 55 ألف زائر و 700 
إعالم��ي من املتوقع أن يكون معرض يوروس��اتوري فرصة س��انحة 
للتعرف عىل أحدث أس��اليب التكنولوجيا وأحدث املنتجات، عالوة 

عىل استضافة عدد من الندوات واملؤمترات املتخصصة.

ويعت��رب معرض يوروس��اتوري 2016 منص��ة فري��دة بالفعل أمام 
الرشكات املشاركة لتبادل األفكار واآلراء وتعزيز مكانتها يف األسواق 
العاملية. ومن املقرر أن يعرض املعرض تش��كيلة كاملة من األجهزة 
واملع��دات يف مجال الدف��اع واألمن الربي والجو-ب��ري، عالوة عىل 

إطالق مجموعة جديدة من املنتجات والخدمات الجديدة.

كا س��يطرح املعرض أيضا مجموعة من املنتج��ات الجديدة ذات 
العالق��ة بالتكنولوجيا اآللية )غ��ري املأهولة( والخدم��ات املتعلقة 
بتعزي��ز عملية تطوي��ر الرشكات. كا س��يضيف املعرض مجموعة 
جديدة  من الدفاع اإللكرتوين )السرباين( واألمن اإللكرتوين )السرباين( 
عالوة عىل تنظيم عدد من الندوات واملؤمترات. كا سينظم املعرض 

محارضات قصرية لعرض منتجاته وحلوله وأنظمته.

ك��ا سيس��تضيف املعرض عىل هامش��ه معرض األنظم��ة العاملية 
 Unmanned Global Systems )UGS( )اآللية )غ��ري املأهول��ة
Show، وه��و عبارة عن معرض تج��اري يجري عىل هامش معرض 
يوروس��اتوري ويف نف��س موقع املع��رض. ومن املتوق��ع أن يصبح 
املعرض منصة مهمة للطائرات اآللية واألنظمة املدنية والعسكرية 
اآللية )غري املأهولة( املتعددة، األمر الذي يجعل أوروبا سوقا مميزة 

بالفعل.

كا مينح معرض يوروس��اتوري الرشكات العارضة فرصة االس��تفادة 
م��ن ميزة التقاء ال��رشكات ببعضها البعض، وه��ي امليزة باملعروفة 
 Business development‘ ”باس��م “خدم��ات تطوي��ر ال��رشكات
services’، وه��ي تش��مل عقد ندوات ومؤمت��رات لتنظيم لقاءات 
مبارشة بني مس��ؤويل الرشكات وتقديم االستشارات الفنية والتعاون 

مع الرشكات األخرى.

كا س��ينظم معرض يوروس��اتوري عددا كبريا م��ن املؤمترات التي 
تتناول القضايا واملوضوعات التي تستقطب اهتام الزوار والرشكات 
العارضة. كا سيس��تضيف املعرض مجموع��ة من كبار املحارضين 
واملتخصص��ني مثل ممث��يل العملي��ات ومن��دويب رشكات التصنيع 
ووس��ائل اإلعالم والخرباء اآلخرين. وتش��مل ه��ذه املؤمترات عقد 
ندوات دولية وحلقات نقاشية حول موضوعات متخصصة متعلقة 
باألم��ن والدفاع تتن��اول العقيدة القتالية واألس��اليب التكنولوجية 
وال��دروس املس��تفادة من العملي��ات، وعقد ن��دوات وورش عمل 
حول السياسات الدفاعية واألمنية واسرتاتيجياتها. ويرشف عىل تلك 

الندوات مراكز بحوث عاملية متخصصة.

كا سيخصص معرض يوروساتوري مساحة لعرض األجهزة واملعدات 
وأنظمة التس��لح ف��وق مضار يحت��وي عىل موانع ج��رى بناؤها 
خصيصا لهذه املهمة. وسيتم طرح رشح حي ومبارش وعرض الصور 
أو أرشطة الفيديو األرشيفية الخاصة بالرشكات عىل شاشات عمالقة 
لتعزيز الفائدة وزي��ادة فعالية هذا الحدث الفريد. ومن املقرر أن 
يتم تنظيم معرص يوروس��اتوري يف دورته الخامس��ة والعرشين يف 

العاصة الفرنسية باريس خالل الفرتة من 13 إىل 17 يونيو 2016.

حتتاج اجليوش إىل 
مركبات تكتيكية 

مزودة مبستويات 
جديدة من احلماية 

وخفة احلركة 
الشديدة فوق الطرق 

الوعرة

Oshkosh توفر وسيلة انتقال أكرث راحة من اجليل اجلديد

معرض يوروساتوري يستعد لطرح عدد من املنتجات اجلديدة
ن املقرر أن يتم 
تنظيم معرص 

يوروساتوري يف دورته 
اخلامسة والعشرين 
يف العاصة الفرنسية 
باريس خالل الفرتة 

من 13 إىل 17 يونيو 
2016
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رصح براي��ن س��ينكيويتز، رئي��س مجلس 
 Textron اإلدارة األقدم ومدير ع��ام رشكة
  Systems Weapon & Sensor Systems
بأن رشك��ة Textron تش��ارك بصورة كبرية 
يف معرض ديب الج��وي حيث من املقرر أن 
تكون أس��لحتها الذكية م��ن أهم املنتجات 

التي سيعرضها املعرض.

وأوض��ح س��ينكيويتز يف مقابل��ة حرصي��ة 
م��ع مجل��ة »درع الوط��ن« أن » رشك��ة 
 Textron Systems Weapon &
Sensor Systems س��تعرض أح��دث جيل 
 Precision من الذخرية الدقيق��ة املوجهة
Guidance Munition )PGM( وأنظم��ة 

Fury and G-CLAW، عالوة عىل قدرات أنظمة االستش��عار األرضية 
.”MicroObserver and Spider

 Textron Systems Weapon & Sensor Systems وأضاف أن رشكة
ال تدخر وس��عا يف تطوير نظام تس��لح يلبي املتطلبات العاملية كأفضل 
ما يكون. وأردف أن »تطوير أنظمة تس��لحنا يبدأ مبتطلبات الطائرات 
املقاتلة العس��كرية، حي��ث يواجه رشكاؤن��ا عدة تهدي��دات مختلفة 
 Fury and تس��تلزم وجود نوع من املرونة يف أنظمة تسلحهم. ويتميز
G-CLAW بإمكانية اس��تخدامها من عىل منت عدة منصات وطائرات 
مختلفة مع رسعة التفريع واتساع خزنتها. واستنادا إىل خرباتنا السابقة 
مع املنتجات األخرى فنحن ن��درك متاما أهمية تطوير األنظمة. ونحن 
 Fury and نخط��ط الس��تخدام طريقة ماثل��ة إلثبات تفوق أنظم��ة
G-CLAW”. وقال س��ينكيويتز إن »الس��الح املزود بنظام االستشعار 

 Textron ال��ذي تنتج��ه رشك��ة )Sensor Fuzed Weapon )SFW
Systems Weapon & Sensor Systems عب��ارة ع��ن س��الح منطقة 
يت��م إطالقه م��ن الج��و air-delivered area weapon يتميز بالقوة 
والفعالي��ة. وأوضح أن الس��الح املذكور عبارة عن ص��اروخ ذيك جو – 
أرض مصمم لتدمري عدة أهداف )عب��ارة عن مركبات( متحركة وثابتة 
ب��را أو بحرا مثل دباب��ات القتال املدرعة الثقيل��ة وراجات الصواريخ 
وحام��الت األفراد املدرع��ة والقطع البحرية األخرى. ويجمع الس��الح 
املزود بنظام االستش��عار Sensor Fuzed Weapon )SFW( بني دقة 
 wide-area والقصف عىل نطاق واسع precision guidance التوجيه
strike بدقة متناهية ونس��بة أمان عالية للغاية. ويعترب هذا الس��الح 
سالح املنطقة الوحيد الذي أثبت قدرته خالل االختبارات التشغيلية يف 
تلبية متطلبات وزارة الدفاع األمريكية. ويتم تثبيت الس��الح فوق عدة 

طائرات قاذفة، ويجري حاليا تسليمه للسادة العمالء”.

 )Scalable Agile Beam Radar )SABR يعت��رب جه��از ال��رادار
الذي تنتجه رشكة Northrop Grumman جهاز رادار فائق األداء 
متعدد الوظائف للتحكم يف النريان يعمل مبصفوفة املسح اإللكرتوين 
 active electronically scanned array )AESA( fire الفع��ال
control radar، وهو جهاز جرى تطويره كجهاز قليل التكلفة قليل 
املخاطر يؤمن قدرات تشغيلية متقدمة وقدرا أكرب من االعتادية.

وق��د وقع االختيار ع��ىل جهاز الرادار)SABR(  لتحديث أس��طول 
س��الح الج��و م��ن طائ��رات إف16- يف كل من الوالي��ات املتحدة 
وتايوان، وكخيار ألي طائ��رة جديدة يتم إنتاجها. وقد جرى تطوير 
جهاز الرادار)SABR( لخدمة الطائرة إف16- بصورة مبدئية، ولكن 
الجه��از مصم��م  بحيث يكون ق��ادرا عىل الوفاء بعن��رصي الطاقة 

والتربيد املطلوبني لعدد كبري من الطائرات.

وتتمت��ع رشك��ة Northrop Grumman بأربعة عقود ناجحة من 
الخ��ربة يف تطوير وتركيب جهاز الرادار عىل الطائرة إف16-، وتعترب 
الرشكة املنتجة لرادار التحكم يف النريان بالنسبة إىل الجيل الخامس 
م��ن الطائ��رات األمريكية املقاتل��ة. وقد تعززت ه��ذه التجربة يف 
تطوير رادار الطائرات املقاتلة بنجاح الرشكة يف تصميم جهاز الرادار 

SABR الذي يجمع بني القوة واملتانة وأوضاع التشغيل املتقدمة.

ويأيت 95% تقريبا من نظام SABR‘s mode suite من جهاز الرادار 
AN/APG-81 AESA ل��دى الطائ��رة إف35- مبارشة، مبا يف ذلك 
تأم��ني الحاية اإللكرتوني��ة القوية واملؤكدة ضد أش��د التهديدات 

خطورة.

وتتيح أشعات املس��ح اإللكرتوين لدى جهاز الرادار SABR إمكانية 
اختص��ار زم��ن البحث فوق املناط��ق، األمر الذي ي��ؤدي إىل رصد 
وتتبع األهداف عىل املديني القصري والبعيد.كا تتيح خاصية املسح 
اإللك��رتوين أيضا رسعة تحديث البيان��ات الخاصة بالهدف، ومن ثم 
زيادة الفعالية والوعي امليداين وقدرة الطائرة عىل الصمود والبقاء يف 
 ،”.BIG SAR“ اسم Synthetic Aperture الجو. ويُطلق عىل رادار
وتسمح هذه الخاصة قائدال الطائرة قدرة غري مسبوقة عىل تحديد 
أدق التفاصي��ل املتعلقة مبنطقة الهدف وعرض خرائط رقمية ميكن 
 zoom features إعدادها بإمكانيات هائلة مثل تقريب املسافات
وتتيح تلك الخاصية املتقدمة إمكانية زيادة الوعي امليداين وتحقيق 
املرونة ورسعة التصويب عىل الهدف بغض النظر عن حالة الطقس. 
 advanced processing and وتقوم إحداثي��ات التجهيز املتقدمة
 Northrop Grumman ل��دى رشكة  proprietary algorithms
إمكاني��ة مس��ح خرائ��ط SAR أتوماتيكيا، ومن ث��م تحديد موقع 

األهداف املهمة وتصنيفها وتخفيف األعباء عن كاهل الطيار.

تعترب أنظمة شركة 
Textron احلل 

األمثل للطائرات 
املقاتلة احلريصة 

على تقليل اخلسائر 
الثانوية وحتقيق 

املرونة يف التسلح 

شركة Textron تعرض أحدث أنظمة التسلح الذكية يف معرض دبي 

جهاز الرادار SABR يساهم يف حتديث الطائرة F-16 لعقود طويلة قادمة
جهاز الرادار يطرح 

حلوال قليلة التكلفة 
للتحكم يف النريان

 F-16 خلدمة طائرات
F-35 و F-22 و


