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تحت رعاية نائب رئيس الدولة

دبي تستضيف العالم في معرض الطيران الدولي
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» تستضيف ديب اليوم مجددا صناع
الطريان والفضاء من جميع أنحاء العامل يف معرض ديب للطريان.
وتنطلق فعاليات الدورة الـ  16من معرض ديب للطريان والذي يعد احد اكرب معارض

الطريان عىل مستوى العامل بعد مرور ثالثني عاما عيل انطالق دورته األوىل يف العام
 .1989كام يأيت املعرض يف دورته الجديدة للعام  2019وقد متكن بكل ثبات من
ترسيخ مكانته الدولية مبجال الطريان و الفضاء و ذلك من خالل مشاركة اكرب
الرشكات العاملية املتخصصة يف مجال الطريان و الفضاء بشقيه العسكري واملدين.

محمد بن راشد يتفقد سير العمل الستقبال
معرض دبي الدولي للطيران 2019

165 1300 160
دولة

شركة
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طائرة

قادة القوات الجوية يناقشون خطر «الطائرات المسيرة» واستعراض المقاتالت غير
المرئية في الدورة التاسعة لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية 2019
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محمد بن راشد يتفقد سير العمل الستقبال
معرض دبي الدولي للطيران 2019

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب «رعاه الله» سري العمل و اإلستعدادات الجارية
الستقبال معرض ديب الدويل للطريان  2019الذي
ينطلق اليوم يف مدينة املعارض ىف مطار آل مكتوم
الدويل « ديب جنوب».
فقد زار سموه موقع املعرض أمس يرافقه سمو الشيخ
أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب للطريان
الرئيس األعىل ملجموعة طريان اإلمارات رئيس اللجنة
العليا املنظمة للمعرض و سعادة اللواء ركن طيار عبد
الله السيد الهاشمي املدير التنفيذي للجنة العسكرية
املرشفة عىل تنظيم املعرض إىل جانب عدد من
املسؤولني وأعضاء اللجنة املنظمة للمعرض .
وتجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب «رعاه الله» ىف أروقة القاعة الرئيسية التي تضم
بني جنباتها منصات عرض للرشكات العاملية املتخصصة
ىف تقنيات صناعة الطريان املدين والعسكري.
واطأمن سموه عىل التسهيالت اللوجستية التي
وفرتها الجهات املعنية ىف الدولة عموما وديب خاصة
من أجل راحة العارضني والزوار وضيوف املعرض
الذين وفدوا اىل بالدنا من أنحاء العامل.
واستمع سموه خالل جولته التفقدية ىف القاعة
الرئيسية والفضاء الخارجي للمعرض إىل رشح قدمه
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم واللواء ركن
طيار عبدالله السيد الهاشمي حول اإلجراءات الالزمة
والتجهيزات التي أنجزت لتوفري أقىص درجات الراحة
واألمن واألمان لجميع العارضني والزوار والوفود الرسمية.

ترحيب

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم عن ارتياحه لإلستعدادات التي تم اتخاذه من
قبل اللجنة املنظمة للمعرض والتطور املتنامي الذى
تشهده هذه التظاهرة العاملية.
ورحب سموه بضيوف دولة االمارات و زوار
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اإلمارت ملتقى
حضاري وإنساني
وتجاري لجميع دول
وشعوب العالم

املعرض متمنيا لهم قضاء أوقات سعيدة ومفيدة لهم
وللجهات التي ميثلونها .وأكد سموه ىف ختام جولته
أن» دولة االمارات العربية املتحدة ستبقى باذن
الله تعاىل ثم بجهود أبنائها وبناتها ملتقى حضاريا
وإنسانيا وتجاريا لجميع دول وشعوب العامل و أن
ديب ستظل مدينة تنبض بالحب والحيوية والنشاط ما
دامت لدينا قوة االرادة ال ارادة القوة «.

تغريدة

ويف تغريدة أمس عىل تويرت قال صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ينطلق غدا ً أحد
أكرب معارض الطريان يف العامل « ..معرض ديب للطريان»
 160 ..دولة  1300رشكة و 165طائرة مدنية و عسكرية
 ..يف دورته املاضية كانت صفقاته  113مليار دوالر...
ونتطلع لدورة استثنائية تبدأ غدا ً من ديب ورلد
سنرتال ...املحطة العاملية الجديدة يف عامل املطارات.
/17نـوفمبـر2019/
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تحت رعاية نائب رئيس الدولة

انطالق الدورة التاسعة من مؤتمر دبي الدولــــــــــــــــــ

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم ديب- ،رعاه الله -إنطلقت صباح
أمس الدورة التاسعة لـ «مؤمتر ديب الدويل لقادة
القوات الجوية  »2019مبشاركة  500من قادة
القوات الجوية العسكرية وممثيل القوات الجوية
ووفود عسكرية من مختلف دول العامل ،وحضور
عدد من كبار الضباط ووفود رفيعة املستوى
ومسؤولني من القطاع الخاص.
وقد افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم،
رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل ملجموعة
طريان اإلمارات بحضور سعادة اللواء الركن طيار
إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية
والدفاع الجوي فعاليات الدورة.
ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
يف الكلمة االفتتاحية للمؤمتر باملشاركني ونقل لهم
تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب "رعاه الله" .
وقال سموه " نلتقي اليوم يف هذا املؤمتر للمرة
الثامنة خالل  14عاما يك نبحث التطورات التي
طرأت عىل القوات الجوية والدور الحيوي الذي
لعبه رجالنا من أبناء القوات الجوية يف مجال
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الدفاع ومكافحة اإلرهاب فقد شهدت القوات
الجوية تطورا كبريا عىل مدار العقود الثالثة املاضية،
حيث تطورت أنظمة الطريان وأنظمة الحاسب اآليل
واألسلحة الدقيقة عىل سبيل املثال وقد كان للبيئة
االسرتاتيجية الناشئة تأثريها عىل سري العمليات
العسكرية وطرق تنفيذها يف وقت السلم ووقت
الحرب عىل حد سواء كام كان تأثريها قويا أيضا

عىل تطور القوات الجوية وطرق استخدامها".
من جانبه أكد اللواء الركن طيار راشد محمد
الشاميس ،نائب قائد القوات الجوية والدفاع
الجوي خالل كلمته أهمية معرض ديب للطريان
الذي يُعقد كل سنتني والذي يجمع األفراد املدنيني
والعسكريني من مختلف البلدان للتفاعل والتعاون
يف مجال الدفاع وقطاعات األمن.
/17نـوفمبـر2019/

ـــــــــــــــــــي لقادة القوات الجوية

خالد البوعنيني

راشد محمد الشاميس

عصام الدين سعيد كوكو

وأوضح أن الذكاء االصطناعي وغريه من التقنيات
املتقدمة يتم تطبيقها يف العديد من القطاعات يف
اإلمارات مثل النقل واإلعالم وغريها.

اإلمارات نجحت
في بناء منظومة
دفاعات جوية نوعية
للحفاظ على أمنها

القتال الجوي املستقبلية ومتطلبات مقاتالت الغد"،
و"مستقبل أنظمة االستشعار وانشاء بنية نظام
قيادة وتحكم متعددة املجاالت".

جلسات املؤمتر

وتحدث يف الجلسات ديفيد جولدفني رئيس األركان
بسالح الجو األمرييك ،و مايك ويجستون رئيس
اركان سالح الجو الربيطاين ،وفيليب الفني رئيس
اركان سالح الجو الفرنيس ،وجوزيف غاستيال قائد
القوات الجوية االمريكية يف منطقة جنوب غرب
آسيا.
وقال اللواء طيار متقاعد خالد البوعنيني قائد
القوات الجوية والدفاع الجوي األسبق إن العام
الجاري شهد العديد من الهجامت باستخدام
الطائرات املسرية الحاملة للمتفجرات لتصبح عنرصا
مقاتال يتطلب من قوات الدفاع الجوي باملنطقة
تطوير قدراتها ملواجهة هذا الخطر املستحدث.
وأضاف " البد من إعادة صياغة اسرتاتيجيات
الدفاع الجوي باملنطقة ،مبا يشكل حائط صد
ملنع وصول مثل هذه الطائرات ألهداف مدنية
أوعسكرية".
وأكد متحدثون أن الذكاء االصطناعي يلعب دورا
هاما يف األجيال الجديدة من أنظمة الدفاع ،إذ
يتيح للدفاع الجوي اتخاذ الرد املناسب والرسيع
من تلقاء نفسه بناء عىل املعلومات الواردة من
أجهزة الرصد واملراقبة.
وبحثت الجلسات "تبني تقنيات الجيل الجديد
يف مجال الدفاع الجوي" ،ومعالجة املتطلبات
التشغيلية اآللية واملستقبلية لسالح الجو"،
و"قيادة وتدريب قوة املستقبل" ،و "التدريب
عىل العمليات املشرتكة لطائرات الجيلني الرابع
والخامس".
كام بحث املؤمتر "االنتقال اىل عمليات سالح
الجو املتعددة" ،و"التقنيات الالزمة السرتاتيجية
/17نـوفمبـر2019/

المؤتمر عمل على
تعزيز االبتكار في
الصناعات العسكرية

نافذة لتبادل األفكار

عب الفريق عصام الدين سعيد كوكو قائد القوات
ّ
الجوية السودانية ،ملجلة «درع الوطن» ،عن
سعادته الكبرية لتواجده عىل أرض دولة اإلمارات،
ومشاركته قادة سالح الجو املجتمعني من أصقاع
العامل يف مؤمتر قادة سالح الجو ،عىل هامش
املشاركة يف معرض ديب للطريان  .2019وقال إن
مؤمتر قادة سالح الجو اليوم يعترب لقاء جامع مع
مختلف قادة القوات الجوية للتباحث وتبادل
الخربات واألفكار ،مبا يسهم يف تطوير القدرات
الجوية عىل مستوى العامل ،وتكامل األعامل
الفنية ضمن أطر التقدم التكنولوجي ،مشريا إىل
أن املؤمتر ميثل فرصة لتبادل الخربات وسنعمل
جاهدين لتطوير آليات العمل املشرتك مبا يخدم
الوطن والعباد.

أفضل املعارض الدولية

قال العميد الركن ط ّيار زيد النقرش ،قائد سالح
الجو املليك األردين ،يف ترصيح خاص ملجلة «درع
الوطن» :إن معرض ديب للطريان  2019يعترب من
أفضل وأهم املعارض الدولية والعاملية ،وباتت
مكانته ترتسخ باستمرار وأن الدورة الحالية.
وعىل مدار السنوات املاضية متكن املعرض
من توفري كافة متطلبات مواكبة التكنولوجيا
الحديثة وتوفري كل ممهدات العمل املشرتك
بني كافة دول العامل املشاركة ،معربا ً عن اعتزازه
بالحضور واملشاركة مع قادة سالح الجو ،وأن
العالقات اإلماراتية األردنية راسخة وثابتة قامئة
عىل املحبة والتقدير.
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البواردي« :دبي للطيران» يعكس القدرات الوطنية لإلمارات وريادتها
أكد معايل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة
لشؤون الدفاع أن معرض ديب للطريان  2019يعرب
عن طموح دولة اإلمارات حيث تشكل دورة
هذا العام إضافة مميزة.وقال إن املعرض يعكس
القدرات الوطنية لدولة اإلمارات وريادتها يف
كافة القطاعات من حيث مستوى التخطيط
والتنظيم والقدرات التصنيعية يف املجاالت
الدفاعية الفتا إىل أن وزارة الدفاع تشارك يف
تنظيم املعرض وتسخر كافة الجهود واإلمكانيات
إلنجاحه والتحليق باسم اإلمارات عالياً يف خارطة
املعارض الدفاعية العاملية.
ونوه البواردي 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.

وقال :وتأيت دورة هذا العام لتثبت ريادة الدولة
عىل مختلف الصعد والقطاعات وخاصة يف قطاع
تنظيم واستضافة املعارض الدفاعية والعسكرية
الدولية مؤكدا أن هذه الجهود ترتجم رؤية القيادة
الرشيدة بأن تصبح دولة اإلمارات من أفضل دول
العامل من حيث قوة وتنوع اقتصادها ،األمر الذي

يستدعي التخطيط املستمر لدفع عجلة التنمية
واالزدهار ويصل بالدولة ىل مصافالدول املتقدمة.
وتابع :بفضل الله تعاىل فقد أصبحنا يف دولة
اإلمارات منتلك أحدث الوسائل واإلمكانات يف
قطاع الطريان التجاري والعسكري عىل مستوى
منطقة الرشق األوسط ورمبا عامليا ،ويعد معرض
ديب للطريان واحدا ً من أكرب وأنجح املعارض
الدولية املتخصصة يف صناعة الطريان ،ومنصة
عاملية ألحدث التقنيات واملنتجات يف القطاع
الجوي املدين والدفاعي ،والقطاع الفضايئ.
ويف ختام كلمته بهذه املناسبة رحب معاليه
بضيوف اإلمارات وزوار املعرض متمنيا لهم بطيب
اإلقامة والفرصة العظيمة لالطالع عىل مختلف
املنتجات والقدرات ،كام متنى للمعرض التوفيق
والنجاح لتحقيق أرقام قياسية جديدة كام هو
دأب دولة اإلمارات دوماً يف تحقيق أعىل املؤرشات
الدولية يف كل املجاالت ،ودامت اإلمارات ملتقى
للعامل وموطنا للسالم والتسامح.

اللواء الركن طيار ابراهيم ناصر العلوي لـ «درع الوطن»

الذكاء اإلصطناعي في األنظمة الدفاعية محور معرض دبي للطيران
أكد اللواء الركن طيار ابراهيم نارص العلوي ،قائد
القوات الجوية والدفاع الجوي ،ان دولة اإلمارات
تسري عىل خطى ثابتة بفضل رؤية صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد
األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» ،وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب «رعاه الله» ،يف ترسيخ نهجها املنفتح عىل
العامل ،وتعزز مكانتها الكبرية بني الدول.
وشدد مبناسبة انطالق النسخة التاسعة من
مؤمتر ديب الدويل لقادة القوات الجوية DIAC
 ، 2019عىل أهمية املعرض يف بحث سبل تعزيز
االبتكار يف الصناعات العسكرية ،وكيفية تبني
منظومة التدريب واألنظمة الدفاعية ،وتسخريها
يف التصديات للتحديات التي أضحت تواجه العامل
أجمع ،معرباً يف الوقت نفسه عن ارتياحه ملا
ملسه من تطور الفت عىل مدى انعقاد الدورات
السابقة ،ومشريا ً إىل أن هذه الدورة شهدت حضور
الفتاً ومشاركة دول للمرة األويل مثل اليابان
واملكسيك ،وهو يدل عىل قوة املؤمتر واملعرض
ومكانة دولة اإلمارات بشكل عام يف املنطقة
والعامل أجمع ووصوال إىل نجاح الدورة الحالية ،يف
استقطاب العديد من الدول من الرشق والغرب
وهو ما يؤكدا اإلهتامم العاملي الكبري الذي يحظي
به املؤمتر واملعرض.
وأوضح العلوي ،ان صناعة املعارض العسكرية
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التي حظيت عىل الدوام بدعم كبري وتشجيع
مستمر من القيادة الرشيدة ،اكسبت أبناء الوطن
خالل السنوات املاضية ،خربة طويلة يف مجال
تنظيم املؤمترات واملعارض العسكرية العاملية،
حيث وفرت لوطننا كفاءات عالية عىل مستوى
القيادة الفنية واإلدارية والتقنية ،مؤكدا أن شباب
الوطن من منتسبي القوات النظامية يثبتون عىل
الدوام كفاءة عالية ومهارة فائقة يف التعامل مع
التكنولوجيا العسكرية املتقدمة والقدرة عىل
استيعابها وحسن استخدامها وتطويعها لخدمة
األهداف الوطنية.
ومثن قائد القوات الجوية والدفاع الجوي،
الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة املنظمة وكافة
الجهات املرشفة واملشاركة يف املؤمتر واملعرض،

مؤكدا ان رؤية القيادة الحكيمة يف دولة اإلمارات
وإسرتاتيجية الحكومة الرشيدة ،نجحت يف تحويل
اإلمارات إىل مركز إقليمي وعاملي للمعارض
واملؤمترات الدولية املتميزة بشكل يواكب الريادة
اإلقتصادية والبحثية والبيئية واالمنية التي تتبواها
الدولة عىل املستوى اإلقليمي.
وأضاف « األمر الرئيس يف هذه الدورة من
املعرض سيكون هو دور الذكاء االصطناعي
يف األنظمة الدفاعية املستقبلية يف املجاالت
العسكرية» ،مبيناً أن املعرض بات احد ابرز هذه
املعارض يف العامل واشهرها عىل االطالق  ،والدليل
عىل ذلك هذا الكم الهائل من الحضور للمشارك
فيه ،النه منصة لتبادل وتالقح األفكار لتطوير
املنظومات الدفاعية.
وأكد العلوي ،أن هذا النجاح مل يات من فراغ
بل نتيجة جهد متكامل وتخطيط إسرتاتيجي
متميز لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،انطلق من
إدراك القيادة والحكومة ألهمية صناعة املعارض
ودورها يف تنشيط وتعزيز جهود الرشكات
الوطنية لتطوير خرباتها التقنية والتكنولوجية،
ومشيدا ً بدور املعرض يف توفري الخربات العلمية
والتكنولوجية املتقدمة التي تتيح لقواتنا املسلحة
واملؤسسات الوطنية العاملة يف مجال الدفاع،
فرص مواكبة املستجدات العاملية يف مجاالت
التقنيات العسكرية والتسليح والتخطيط
والتدريب والتنظيم.
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اللواء الركن عبد هللا الهاشمي لـ «درع الوطن»

ندرس توسعة المعرض
في دوراته المقبلة

بقلم :يوسف جمعه الحداد
رئيس التحرير

أهال ..معرض
دبي للطيران

المعرض أضحى
منصة عالمية
رائدة تضم
الخبرات وأحدث
التكنولوجيا في
مجال صناعة
الطيران
كشف اللواء الركن طيار عبد الله السيد
الهاشمي املدير التنفيذي للجنة العسكرية
املنظمة ملعرض ديب للطريان ،لـ»درع الوطن»
عن عزم اللجنة دراسة توسعة املعرض يف
دوراته املقبلة وذلك بعد أن أثبت نجاحات
متتالية وتسجيله ألرقام قياسية يف عدد
املشاركني واملختصني يف قطاعات صناعة
الطريان ،مشريا إىل أن هناك قامئة انتظار
طويلة تضم العديد من الرشكات واملؤسسات
الراغبة يف املشاركة يف املعرض.
وأضاف أن املعرض يتنامي بشكل سنوي
معربا عن فخره واعتزازه لهذا التنامي الذي
يشهده املعرض مؤكدا أن هذا الحدث العاملي
الذي يجتذب كل قطاعات صناعة الطريان إىل
موقع معرض الطريان بديب ورلد سنرتال وملدة
خمسة أيام متتالية يضم  1300رشكة ،و150
وفد رسمي ،مشريا إىل أن املعرض يشهد اقباال
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الفتا وتسابقا هذا العام من داخل وخارج
الدولة ومن مختلف دول العامل.
وأوضح املسؤول نفسه أن أكرث من 122
وزيرا سيزورون معرض ديب للطريان يف دورته
هذا العام ،يف سابقة تعد األوىل من نوعها عىل
مستوى املعارض ،إذ مل يذكر أن سجل حضور
هذا الكم من املسؤولني واملتخصصني ألي
معرض.
وعزى اللواء الركن الهاشمي ذلك لنجاح
اللجنة املنظمة يف تنظيم املعرض فضال عن
املوقع االسرتاتيجي الذي تتمتع به دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،مشريا إىل أن هناك
 100رشكة جديدة انضمت إىل قامئة املشاركني
يف املعرض هذا العام ،ما يؤكد نجاحه كمنصة
عاملية يلتقي من خاللها الخرباء يف مجال
صناعة الطريان ومناقشة أحدث وسائل
التواصل التي تعتمد عىل تقنيات الذكاء
االصطناعي والطباعة ثالثية االبعاد وتكنولوجيا
العامل االفرتايض.
وقال أن املعرض أضحى منصة عاملية رائدة
تضم الخربات وأحدث التكنولوجيا يف مجال
صناعة الطريان بحيث أصبح ينتقي املحتوى
والرشكات العارضة وليس العكس ،ليوفر كل
ما هو جديد تحت سقف واحد.
وعن جديد املعرض لهذا العام أوضح اللواء
الركن الهاشمي أن يف جناح الفضاء يف املعرض
سيضم أكرب وأهم األسامء يف صناعة الفضاء،
ستشارك يف مؤمترين متخصصني يومي  18و19
نوفمرب وحضورهام سيكون مجاين ،وهام مؤمتر
«نساء يف الفضاء» ومؤمتر «أحاديث تقنية»،
تستضيفهام وكالة اإلمارات للفضاء ،ويناقشان
تطور قطاع الفضاء عىل املستوى العاملي.

استطاع معرض ديب الدويل للطريان منذ انطالق دورته
األوىل عام  1989وحتى دورته السادسة عرش يف نوفمرب
 2019أن يرسخ من مكانته الدولية كواحد من أهم
وأكرب املعارض العاملية يف مجال الطريان يف العامل .إن
أهمية معرض ديب الدويل للطريان ال تكمن فقط من
كونه يعد املنصة األساسية إلطالق التوجهات الجديدة
ومناقشة القضايا التي تساعد يف تطوير قطاع الطريان
إقليمياً وعاملياً ،أو أنه بات فاعالً رئيسياً يف رسم مشهد
صناعة الطريان من خالل القضايا التي يتم مناقشتها
خالل املؤمترات املصاحبة والصفقات التي يتم اإلعالن
عنها ،وإمنا أيضاً ألنه يجسد طبيعة النهضة الشاملة
التي تشهدها اإلمارات عىل الصعد كافة ،ويربز حجم
التطور املتنامي يف قطاع الطريان يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،الذي يعد من أرسع القطاعات منوا ً
وتطورا ً وتنافسية يف املنطقة والعامل ،من حيث :البنى
التحتية ،والناقالت الجوية ،والحلول الذكية ،واملراقبة
الجوية ،واألمن والسالمة ،وصناعة الشحن الجوي.
إن النجاح الكبري الذي حققه معرض ديب الدويل
للطريان ،مل يأت من فراغ ،وإمنا نتيجة ملجموعة من
العوامل ،أولها دعم القيادة الرشيدة لهذا املعرض،
وتوفري كل أوجه املساعدة والدعم له .وثانيها الخربات
التنظيمية والبرشية الكبرية التي اكتسبتها اللجنة
العليا املنظمة للمعرض ،وذلك نتيجة انفتاحها عىل
املعارض الدولية املامثلة واالستفادة منها ،حتى
استطاعت بالفعل أن تجعل من معرض ديب األفضل
عىل الصعيد العاملي .وثالثها التطور الهائل واملتسارع
لقطاع الطريان ،حيث تعد اإلمارات من أرسع دول
املنطقة والعامل منوا ً يف قطاع الطريان .ورابعها البنية
التحتية الغري مسبوقة والتي تتمتع بها ديب واإلمارات
بوجه عام ،من مطارات عالية املستوى وشبكة طرق
ومواصالت وبنية اتصاالت ،أسهمت كلها يف نجاح
املعرض ،وعززت من قدرته عىل جذب آالف العارضني
والزوار والخرباء واملختصني يف قطاع الطريان بشكل
متزايد من دورة إىل أخرى .الدورة السادسة عرشة
ملعرض ديب الدويل للطريان ،التي تعد األكرب سواء
من حيث عدد العارضني والزائرين ،أو مبا تتضمنه
من فعاليات نوعية جديدة ،هي تجسيد ملسرية
حافلة من النجاحات واإلنجازات ،وتأكيد عىل مكانة
اإلمارات الكبرية وقدرتها عىل تنظيم املعارض الدولية
املتخصصة .فأهالً معرض ديب للطريان.
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مجموعة ليوناردو اإليطالية لصناعة الطائرات

تستثمر في إنتاج أول طائرة آلية
تعمل بالطاقة الشمسية
ضخت مجموعة ليوناردو اإليطالية لصناعة
الطائرات استثامرات ضخمة إلنتاج أول طائرة
آلية تعمل بالطاقة الشمسية عىل مستوى
العامل تتميز بقدرتها عىل الطريان ملدة غري
محدودة دون الحاجة إىل التزود بالوقود أو
حمل أجهزة ثقيلة .وأعلنت املجموعة أنها
استثمرت أموالها يف متويل رشكة Skydweller
 ،.Aero Incوهي عبارة عن رشكة جديدة
متخصصة يف تطوير جيل جديد من الطائرات
اآللية (غري املأهولة).
وتوقع مسؤول املجموعة أن تدخل الطائرة مرحلة
اإلنتاج يف عام  ،2021وأن يؤدي تطوير ونرش الطائرة
 Skydwellerإىل طرح أول طائرة آلية كهربائية متاما
غري مأهولة عىل مستوى العامل تتميز بقدرتها عىل نقل
حمولة كبرية إىل أي مدى ،باإلضافة إىل قدرتها الفائقة
عىل الطريان لفرتات طويلة .ومن املتوقع أن تسد هذه
الطائرة الثغرة الحالية يف عمليات املراقبة املتكاملة يف
دول عديدة وتامني حل قليل التكلفة لزيادة الوعي
امليداين لدى الجيوش العسكرية.
وقال إليساندرو بروفيومو ،الرئيس التنفيذي للمجموعة،
يف ترصيح له إن «املجموعة تعد من كبار املستثمرين
يف مجال التكنولوجيا وهي رشيكة يف املرشوع ،وتخطط
املجموعة لزيادة إمكانياتها وقدراتها يف مجال أنظمة
الطاقة الجديدة والطريان اآليل واألنظمة الجوية
املبتكرة واملواد الفائقة الخفة والتقنيات الصديقة
للبيئة من أجل تعزيز القدرة التنافسية للرشكة يف مجال
الطريان خالل العرشين عاما القادمة».
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أول طائرة آلية
تعمل بالطاقة
الشمسية على
مستوى العالم
تتميز بقدرتها
على الطيران لمدة
غير محدودة دون
الحاجة إلى التزود
بالوقود أو حمل
أجهزة ثقيلة
ومن المتوقع
أن تدخل الطائرة
مرحلة اإلنتاج في
عام 2021

ويرى خرباء أن الطائرات اآللية (الدرون) القادرة
عىل الطريان دون توقف سيكون لها تطبيقات واسعة
يف عدة مجاالت مختلفة ترتاوح بني املراقبة الربية
والبحرية ومراقبة البيئة واملنشآت واملرافق الحساسة،
وبني خدمات املعلومات الجيولوجية الصناعية
واالتصاالت واملالحة الدقيقة .كام سيكون من املمكن
استخدام هذه الطائرة يف تقديم الدعم الرسيعة كطائرة
اتصاالت أثناء حاالت الطوارئ من أجل تقديم الدعم
الالزم لقوات اإلنقاذ.
وسرتكز املرحلة األوىل من مرشوع تطوير الطائرة
 Skydwellerعىل تحويل الطائرة من طائرة مأهولة
إىل مركبة ميكن قيادتها اختياريا Optionally-Piloted
 )Vehicle (OPVبينام ستؤدي املرحلة الثانية إىل أول
إنتاج للطائرة التي جرى تصميمها لتنفيذ العمليات غري
املأهولة فقط ،والتي تم تعزيزها ضد الظروف واألحوال
البيئية املختلفة.
ومن املنتظر أن تبدأ الرحالت املستقلة للطائرة ذات
القيادة االختيارية ( )OPVيف عام  ،2020وأن يبدأ
إنتاج أول منوذج من نسخة الطائرة غري املأهولة يف عام
 .2021كام أكد مسؤولو  Leonardoأيضا أن الطائرة
سرتاعي قوانني التصدير إىل أوروبا ولكنها لن تخضع
للوائح االتجار الدويل باألسلحة International Traffic
 )in Arms Regulations (ITARكام ستلعب الرشكة
دور املقاول الرئييس للمشاريع التجارية داخل إيطاليا
والواليات املتحدة وبولندا وحلف شامل األطليس
(الناتو) ،ولكن عمليات تطوير وتصنيع الطائرة ستجري
يف مصنع الطائرة  Skydwellerيف منطقة Castilla-La
 Manchaاإلسبانية.
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AMMROC
افتتاح مركز عسكري متطور للصيانة
واإلصالح والعمرة في 2020
يعد املقر الرئييس للمركز العسكري
املتطور للصيانة واإلصالح والعمرة «أم ُرك”
( )AMMROCيف أبو ظبي ،من املشاريع
املشرتكة اململوكة ملجموعة EDGE
 ،Groupورشكة Lockheed Martin
 ،Corporationورشكة Sikorsky
( Aircraft Corporationإحدى رشكات
.)Lockheed Martin Company
وتعترب الرشكة مزوداً رائداً لخدمات
الصيانة واإلصالح والعمرة للطائرات
العسكرية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
والقوات املسلحة يف املنطقة.
ومركز  AMMROCهو اآلن يف املراحل
النهائية من تنفيذ بناء منشأة حديثة
يف موقع اسرتاتيجي يف منطقة  1كم2
بالقرب من مطار العني الدويل .وسيكون
هذا املرفق مبثابة مجمع واحد شامل يوفر
الدعم ألكرث من  35نوعاً من الطائرات،
واملنصات ذات األجنحة الثابتة والدوارة،
بدولة اإلمارات العربية املتحدة واألسواق
اإلقليمية.
من جانبه قال تيم جريمان ،كبري املسؤولني
التجاريني يف مركز « :AMMROCإن
فريق  AMMROCمتحمس ملنشأتنا
الجديدة يف مدينة العني .ويف الوقت الذي

نركز فيه عىل الوفاء بالتزاماتنا تجاه عمالئنا
اإلماراتيني خالل السنوات القليلة املاضية،
فإن افتتاحنا الكبري يف العني خالل النصف
األول من عام  2020يعني أننا سنكون
منفتحني عىل العامل».
كجزء من إنشاء مركز للصيانة واإلصالح
والعمرة  MROتبلغ مساحته  1.5مليون
قدم مربع ،يضم املرفق الجديد أربعة حظائر
متعددة األغراض ،وأكرث من  30ورشة دعم،
ومنشأة مخصصة للطالء وخاضعة للمراقبة
بيئياً .ستوفر ورش الدعم خدمات دعم
عرصية شاملة للصيانة واإلصالح والعمرة
 ،MROومحالت قطع املكونات مجهزة
بأجهزة اختبار متطورة ذات طابع عاملي.
وستوفر املنشأة سعة حظرية تزيد عن 36500
مرت مربع تتوافق مع لوائح مراقبة الصادرات
الخاصة بالدولة وقيود امللكية .ستوفر منشأة
الصيانة واإلصالح والعمرة  MROالجديدة
إمكانات واسعة للصيانة واإلصالح والعمرة
يف عنرب مروحيات  BLACK HAWKمبا
يف ذلك الدوارات وناقالت الحركة وال ِّريَش
واملحركات وأنظمة الطائرات الفرعية .ومام
يُذكر أنه تم تجهيز منشأة عنرب املروحيات
بحامل الدوران الوحيد يف املنطقة الختبار
ريش املراوح.

دافزا تشارك في فعاليات معرض
دبي للطيران 2019
تشارك سلطة املنطقة الحرة مبطار ديب
«دافزا” يف فعاليات النسخة السادسة عرشة
من معرض ديب للطريان  2019التي يستضيفها
“ديب وورلد سنرتال” خالل الفرتة من  17حتى
 21نوفمرب الجاري وذلك الستعراض محفظتها
املتكاملة من الخدمات واملزايا املتميزة أمام
الرشكات العاملة بقطاع النقل الجوي.
وقالت آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة
املنطقة الحرة مبطار ديب أن املعرض يعد من
بني أهم الفعاليات املتخصصة التي تشارك
فيها املنطقة الحرة إذ تعترب «دافزا” جزءا
أساسيا من منظومة قطاع النقل الجوي يف
إمارة ديب بفضل موقعها بالقرب من مطار ديب
الدويل االسرتاتيجي والذي يعد مركزا عامليا
للطريان والنقل الجوي ويساهم يف تعزيز
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جاذبيتها أمام الرشكات العاملية خصوصا تلك
التي تتطلب طبيعة عملها سهولة الوصول
إىل مختلف األسواق حول العامل مثل رشكات
الطريان وغريها ذات الصلة.
وعىل هامش املعرض ستنظم «دافزا” عددا
من الجلسات الحوارية والعروض ضمن
منصة “فيوترش أفيشن الونج” أول شبكة
رقمية ذكية مدعومة بالذكاء االصطناعي
والتي تسترشف مستقبل قطاع الطريان يف
إمارة ديب ..وستتضمن الجلسات الحوارية
التي سيشارك فيها مجموعة من املتحدثني
املرموقني مواضيع هامة حول استرشاف
مستقبل قطاع الطريان وصناعاته ورسم
مساراته من خالل تقديم وطرح ومناقشة
حلول مبتكرة ومستدامة.

بقلم :راشد العريمي

معرض دبي
للطيران ..قصص
نجاح ال تنتهي
أجمل ما مييز األنشطة والفعاليات التي تنظمها
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أنها تجاوزت
جميعاً السؤال الذي يؤرق كل املنظمني عادة،
وهو «هل سنحقق النجاح؟»؛ إذ صار التحدي
هو «كيف نتميز؟».
ومعرض ديب للطريان الذي تنظمه ديب كل
عامني منذ أكرث من ثالثة عقود واحد من
تلك الفعاليات التي بات اسمها يقرتن بالتميز
والقدرة عىل اإلبهار املتجدد .ويتجىل ذلك
بوضوح يف حجم الحضور الرسمي للقادة
واملسؤولني من مختلف دول العامل ،ويف عدد
وحجم األجنحة املشاركة باملعرض والتي تقدم
أحدث االبتكارات يف عامل صناعة الطريان ،ويف
عدد الزوار املهتمني بالطريان املدين والعسكري،
ويف عدد الصفقات التي يشهدها ،وهذا ما
يجعله حدثاً عاملياً يرتقبه الجميع.
إن هذا النجاح املبهر ملعرض ديب للطريان ،مل
يكن ليتحقق لوال توافر البنية التحتية املتطورة،
والطاقات البرشية التي متتلك التأهيل والخربة
واإلرادة والتصميم ،وهذا ليس غريباً عنهم،
فهم أبناء زايد ،الذين يتابعون مسريته تحت
قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه الله ،وهم من
الجيل الذي ترىب يف مدرسة صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه
الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ويل
عهد أبوظبي ،وهي املدرسة التي أكد سموهام
أنه ال وجود لكلمة «مستحيل» يف قاموسها،
وأن طموحاتها ليس لها حدود ،وأنها قادرة
عىل تحويل الحلم إىل واقع بعزمية أبنائها.
نبارك لإلمارات العربية املتحدة ولقيادتها
ذات الريادة ولشعبها الويف النجاح يف تنظيم
«معرض ديب للطريان» .وكلنا ثقة أن ما تحقق
يف هذا املعرض هو خطوة مهمة لديب ،وهي
تستعد الستضافة «إكسبو  »2020الذي يرتقبه
العامل كله بشوق ولهفة ،ألنهم واثقون بأنهم
سريون ما يبهرهم ويدهشهم.

/17نـوفمبـر2019/

Boeing
تستعرض منتجاتها وخدماتها في الطيران المدني والدفاعي
كشفت رشكة بوينغ عن حجم مشاركتها يف
معرض ديب للطريان  2019من خالل استعراض
مجموعة منتجاتها وخدماتها والتقنيات التي
تطورها يف قطاع الطريان التجاري والدفاعي.
ويعكس الحضور القوي للرشكة يف املعرض الذي
يقام يف ديب وورلد سنرتال يف الفرتة من  17إىل
 21نوفمرب ،تركيزها الكبري عىل شؤون السالمة
واالبتكار ،إىل جانب تعزيز رشاكاتها مع القطاعني
الخاص والعام يف أسواق الرشق األوسط املتنامية.
وسوف يتاح لزوار جناح بوينغ االستمتاع
بتجارب طريان مميزة والتعرف عىل املزيد من
ابتكارات الرشكة وخدماتها خالل دورة حياة
الطائرات ،حيث يسلط العرض التفاعيل الضوء
عىل أحدث مجموعة من طائرات وخدمات
رشكة بوينغ ،كام سيتناول رؤية الرشكة ملستقبل
تكنولوجيا وسائل النقل .كام ستوفر تجربة
النموذج التجريبي وتقنية الواقع االفرتايض للزوار
نظرة واقعية وشاملة حول طائرة  777إكس.
وذلك يف جناح بوينغ رقم ( )1110الذي يقع
بالقرب من املدخل الرئييس لقاعة املعرض.
كام ستقوم بوينغ باستعراض القدرات
والتقنيات املبتكرة لطائرتها  787-9درمياليرن
من خالل عرض جوي يربز أداء هذه الطائرة
والتي باتت مفضلة لدى معظم رشكات الطريان
والعمالء .وقد تم طالء هذه الطائرة بشعار فريد
يغطيها بالكامل وميثل صندوق بوينغ الخريي

ملوظفي الرشكة .كام تشمل العروض الثابتة
للرشكة طائرة االتحاد للطريان  787-9وطائرة
اإلمارات ( 737-300ERذات املدى البعيد)،
فضل عن مركبة بوينغ الجوية ذاتية القيادة لنقل
ً
الركاب (.)PAV
كام ستعرض وزارة الدفاع األمريكية خالل
املعرض أيضً ا العديد من طائرات بوينغ ،مبا يف
ذلك املقاتلة  F-15Eوالطائرة ذات املراوح القابلة
لتغيري اتجاهها  MV-22وطائرة التزويد بالوقود

جوا ً  .KC-46Aكام ستقوم دولة اإلمارات العربية
املتحدة بعرض إحدى مروحياتها من طراز شينوك
 .CH-47Fوتشري توقعات بوينغ أن يبلغ حجم
سوق الطائرات والخدمات يف الرشق األوسط أكرث
من  1.5تريليون دوالر عىل مدار العرشين عا ًما
القادمة .كام تتوقع الرشكة أن تأيت  40٪من مبيعات
الدفاع والفضاء يف العقد القادم من خارج الواليات
املتحدة ،مع وجود فرص منو كبرية لتطوير الطائرات
والخدمات يف منطقة الرشق األوسط.

اإلمارات للفضاء تشارك في معرض دبي للطيران
تشارك وكالة اإلمارات للفضاء يف فعاليات «معرض
ديب للطريان  »2019الذي يستضيفه «مطار آل
مكتوم الدويل» خالل الفرتة بني  17إىل  21نوفمرب
الجاري بهدف تعزيز حضورها الدويل والتعريف
مبشاريعها الحالية وخططها املستقبلية.
وتهدف الوكالة من خالل املشاركة يف النسخة
الثالثة من املعرض إىل التعريف بآخر مستجدات
القطاع الفضايئ يف الدولة خاصة بعد املهمة
الناجحة ألول رائد فضاء إمارايت إىل محطة الفضاء
الدولية واقرتاب موعد إطالق مسبار األمل إىل
املريخ إىل جانب تعزيز الرشاكات االسرتاتيجية
مع مختلف األطراف املعنية والجهات الدولية
والرشكات العاملية املشاركة يف املعرض.
وستشارك الوكالة من خالل مجموعة كبرية من
املسؤولني واملهندسني املتخصصني يف عدد من
املحارضات وجلسات العمل التفاعلية كام تنظم
عىل هامش املعرض فعاليتي «املرأة يف الفضاء»
/17نـوفمبـر2019/

و«حوار التكنولوجيا» التي ستستضيف عدد من
الخرباء واملختصني وصناع القرار يف قطاع الفضاء
العاملي.
وتستضيف «وكالة اإلمارات للفضاء» عىل هامش
املعرض اجتامعات «الحوار العريب الرابع للتعاون
الفضايئ» الذي يعقد عىل مدى يومني ويستقطب
الدول األعضاء يف املجموعة العربية للتعاون
الفضايئ للبحث يف الهيكل التنظيمي للمجموعة
ومستجدات القمر الصناعي العريب  813و تعزيز
املشاركة العربية يف املحافل واملؤمترات الدولية.
وأكد سعادة الدكتور املهندس محمد نارص
األحبايب مدير عام الوكالة أهمية املشاركة يف
املعرض كونه يعترب من أكرب معارض الطريان عىل
مستوى املنطقة والعامل حيث ميثل فرصة للتأكيد
عىل التزامنا بدعم منو قطاع الفضاء يف العامل
وتعزيز وتطوير علوم الفضاء والتعاون مع الرشكاء
الدوليني لتبادل الخربات واملعارف.

وأشار إىل أن املشاركة يف النسختني السابقتني من
املعرض أسهمت يف إبراز الدور املحوري للوكالة يف
تنمية قطاع الفضاء عىل مستوى الدولة واملنطقة.
كام توقع األحبايب أن يشهد الجناح األسبوع املقبل
إقباالً واسعاً واهتامماً كبريا ً من قبل زوار املعرض
وذلك يف ظل اإلنجازات الكبرية واملشاريع املتميزة
التي تعمل عليها وأطلقتها الوكالة مؤخرا ً.
يذكر أن هذه املشاركة هي الثالثة للوكالة يف
فعاليات املعرض منذ تأسيسها عام  2014لتعمل
عىل تنظيم ودعم ورعاية قطاع الفضاء الوطني
يف دولة اإلمارات مبا يشمل املشاريع واملهامت
الفضائية للدولة إضافة إىل رفع مستوى الوعي
واملعرفة بالقطاع وتعزيز االستثامر الفضايئ
واملساهمة يف دعم االقتصاد املعريف فضالً عن
دورها يف إصدار ترشيعات وقوانني قطاع الفضاء
الوطني وتعزيز مكانة الدولة يف املجاالت
الفضائية عىل مستوى العامل.
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تشهد الظهور األول لطائرة «برايتور  »500في منطقة الشرق األوسط

«إمبراير» تعرض أكبر عدد من طائراتها
على اإلطالق في معرض دبي للطيران

تشارك «إمرباير» يف معرض ديب للطريان ،خالل
الفرتة من  21 - 17نوفمرب الجاري ،يف املشاركة
األكرب من نوعها عىل اإلطالق .وتشهد املشاركة
الظهور األول يف منطقة الرشق األوسط لطائرة
رجال األعامل «برايتور  »500الجديدة واملعتمدة
يف شهر سبتمرب املايض من قبل إدارة الطريان
الفيدرالية ووكالة سالمة الطريان األوروبية .كام
ستعرض الرشكة ألول مرة أيضاً يف ديب الجيل
الجديد من طائرات  ،KC-390و ،E195-E
وبرايتور  .»500وتتضمن القامئة الكاملة
للطائرات يف املعرض:
برايتور  :500الظهور األول يف منطقة الرشق
األوسط لهذه الفئة الرائدة من الطائرات النفاثة
متوسطة الحجم لرجال األعامل.
فينوم  :300Eالطائرة التجارية األكرث نجاحاً خالل
العقد مع تسليم أكرث من  500طائرة.
 :KC-390جهاز نقل جوي متعدد املهام يضع

معايري جديدة يف الفئة؛ أول تسليم لسالح الجو
الربازييل كان يف سبتمرب.
سوبر توكانو :مرجع عاملي ملهام الهجوم الخفيف
ومكافحة التمرد ،التي تم اختيارها بالفعل من
قبل  15قوات جوية يف جميع أنحاء العامل.
 :E195-E2طائرة الركاب األكرث كفاءة يف استهالك
الوقود واألهدأ يف فئتها.

تعترب «برايتور  »500طائرة رجال األعامل
متوسطة الحجم الوحيدة التي تتميز بتقنيات
كاملة الطريان ووالحد من املطبات الهوائية.
إنها أيضاً أرسع طائرة نفاثة متوسطة الحجم
وملسافات أبعد ،والقادرة عىل القيام برحالت
مثل نيويورك إىل لندن ،لندن إىل ديب ،وجاكرتا إىل
طوكيو ،بدون توقف.
أما  E195-E2فهي أحدث وأكرب طائرة ركاب
تابعة لرشكة «إمرباير» عىل اإلطالق .وتم تسليم
أول طائرة إىل  Azulيف سبتمرب ،وأكدت KLM
هذا األسبوع فقط رشاء  21من هذه الطائرات
ذات األهمية البيئية .من خالل زيارة ديب كجزء
من الجولة العاملية للطائرة ،شملت الرحلة حتى
اآلن  37رحلة تجريبية ،يف  28دولة ،يف ست
قارات؛ تنتهي يف الصني يف ديسمرب املقبل.
ومن املقرر أن يتم عرض الطائرة يف معرض ديب
للطريان ابتدا ًء من يوم األحد املوافق  17نوفمرب.

السعودية للصناعات العسكرية تستعرض أحدث التقنيات
تشارك الرشكة السعودية للصناعات
العسكرية  SAMIيف معرض ديب للطريان
 2019الذي يقام خالل الفرتة من  17إىل 21
نوفمرب الجاري يف مطار آل مكتوم الدويل
«ديب وورلد سنرتال”.
وتستعرض الرشكة مجموعتها الشاملة
واملتنوعة من التقنيات واألنظمة الجوية
كام تستكشف فرص إقامة رشاكات جديدة
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مبا ميكنها من نقل التقنية وتعزيز قدراتها يف
مجاالت األنظمة الجوية واألنظمة األرضية
واألسلحة والصواريخ واإللكرتونيات الدفاعية
والتقنيات الناشئة.
وتحت مظلة الرشكة السعودية للصناعات
العسكرية سيشهد الحدث األكرب من نوعه يف
منطقة الرشق األوسط وآسيا وأفريقيا مشاركة
كل من رشكة سامي نافانتيا للصناعات البحرية

/سامي نافانتيا /وهي مرشوع مشرتك بني
الرشكة السعودية للصناعات العسكرية ورشكة
نافانتيا اإلسبانية وتهدف إىل أن تصبح الرائدة
يف املنطقة يف مجال تكامل أنظمة القتال CSI
وكذلك رشكة اإللكرتونيات املتقدمة وهي
رشكة تابعة للسعودية للصناعات العسكرية
متخصصة يف صناعات الدفاع والطريان وتقنية
املعلومات واالتصاالت واألمن والطاقة.
/17نـوفمبـر2019/

جاهزة
للمهمة

جاهزة للمهمة

سلمت إمرباير أول طائرة من
للقوات الجوية الربازيلية
طراز
لسالح الجو الربازييل.
تحتفل إمرباير بأول دفعة من تسليم طائرة من طراز
ويف الوقت ذاته ،وقعت الحكومة الربتغالية عقد لرشاء خمس طائرات نقل جوية تديرها
 ،للتأكيد باملناسبة ،ليس فقط
القوات الجوية الربتغالية .هذه لحظة مهمة من برنامج
عىل الدخول إىل الخدمة ،ولكن أيضا عىل إمكانات تصدير الطائرات وفعاليتها التشغيلية داخل الناتو .
ويأيت كل ذلك بعد حملة شاملة استثنائية تراكمت فيها أكرث من  2200ساعة من تجارب الطريان
يف أكرث أجواء التشغيل تطلبًا ،معززة بآالف ساعات املحاكاة الهندسية .ويف األشهر املقبلة ،سوف
يف مجال عملها.
تواصل القوات الجوية الربازيلية يف إعتامد املزيد من طائرات
تتطلع إمرباير أيضً ا إىل نحو الطائرات املعرتف بها واملقبولة من قبل القوات املسلحة األخرى
حول العامل كخيار طبيعي يف مجال اختصاصها .إن الجمع بني القرن الحادي والعرشين و أحدث
النظم املتطورة واملحركات التي أثبتت جدواها ،إبالتزامن مع التعاون و الرشاكة عامليا مع موردين
طائرة أكرث وثوقا وسهولة يف التشغيل وفعالية بالنسبة لفئتها.
ذوي السمعة الطيبة ،يجعل من
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LOCKHEED MARTIN
تحلق في سماء معرض دبي للطيران
تخطط رشكة لوكهيد مارتن الستثامر نجاحها
الساحق يف املعارض الدولية السابقة يف تأكيد
حرصها عىل الوفاء بالتزامها الدائم تجاه الدول
الحليفة للواليات املتحدة يف منطقة الرشق
األوسط وتسليط الضوء عىل برامجها وقدراتها
املختلفة مثل تقنية الدفاع الجوي والصاروخي
املتكامل والدفاع الجوي املنصوب عىل األرض
وأجهزة الرادار وجهاز املحاكاة الخاص بقمرة
قيادة الطائرة  F-16 Block 70ومنتدى
«املجلس» الفضايئ ”space-themed “Majlis
 cafeالذي يجري تنظيمه ألول مرة مبناسبة نجاح
دولة اإلمارات يف إرسال أول رجل فضاء مواطن
إىل الفضاء يف  25سبتمرب املايض.
وقال روبرت إس .هوارد ،املدير التنفيذي لرشكة
لوكهيد مارتن يف الرشق األوسط ،إن «معرض ديب
للطريان ميثل فرصة سانحة للتأكيد مجددا عىل
التزامنا تجاه هذه املنطقة الحيوية من العامل ،كام
يعترب فرصة ذهبية للرشكة للتواصل مع رشكائها
املحليني ،باإلضافة إىل عرض مجموعة كبرية من
تقنياتنا املتقدمة» .الجدير بالذكر أن رشكة لوكهيد
مارتن لديها جناح دائم يحمل رقم ( )P6الذي
تكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم ،نائب رئيس دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،رئيس الوزراء ،حاكم ديب ،بافتتاحه يف
عام  .2015كام أن الرشكة لديها منصة عرض
داخلية داخل املعرض تحمل الرقم  .1165وقد
بدأت عالقة الرشكة مبنطقة الرشق األوسط منذ
أكرث من  50عاما عقب صفقة طائرات C-130

التي تستخدمها دولة اإلمارات حاليا .وتضم
قامئة طائرات رشكة لوكهيد مارتن لدولة اإلمارات
الطائرة املقاتلة املتقدمة  F-16وطائرات Block
 60و  HIMARSوالصواريخ االعرتاضية PAC-3
والنظام الصاروخي  THAADاملضاد للصواريخ
الباليستية.

DIAMONDShield
نظام الدفاع الجوي والصاروخي الرقمي المتكامل
االكتشاف املبكر للتهديدات وتحديدها والتأكد
منها هي يف الدرجة األوىل من األهمية يف
العمليات .ويتمثل الحل لهذا التحدي يف نظام
متقدم إلدارة املعركة يقود ساحة املعركة ويسيطر
عليها ،ويسمى هذا الحل ،DIAMONDShield
ومن املتوقع أن ميثل مستقبل إدارة ساحات
القتال يف الرشق األوسط وخارجه.
ويقوم نظام  DIAMONDShieldبتحويل
البيانات إىل صيغة معروفة ومفهومة من خالل
الربط بني البيانات التي تم جمعها من املصادر
الجوية والربية والبحرية والفضائية (األنظمة
العسكرية وأجهزة االستشعار وكذلك
الرادارات املدنية).
يرشح ج .د .هاموند ،نائب رئيس
رشكة لوكهيد مارتن لشؤون أنظمة
القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب
واالستخبارات واملراقبة واالستطالع ،C4ISR
األدوات الالزمة للجيل القادم فيقول« :لقد عرب
عمالؤنا عن الحاجة إىل نظام يعالج التهديدات
املتطورة مبزيد من الثقة والكفاءة ،وذلك من
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خالل تعزيز الرسعة والكفاءة يف االستخبارات؛
وميثل نظام  DIAMONDShieldهذا الحل من
الجيل القادم».
يف صميم النظام ،توجد بنية حديثة ومفتوحة
تتيح التكامل واإلدماج ابتداء من املستشعرات

إىل نظام الرمي ،وقابلية التشغيل البيني مع أوسع
طيف من االتصاالت التكتيكية ،واملستشعرات
واألسلحة واألنظمة القدمية القامئة .وبالنظر إىل
أن ذلك يعتمد عىل املعايري وبروتوكوالت االتصال
املعتمدة لدى الواليات املتحدة وحلف الناتو،
فإن النظام يوفر للعمالء الفرصة للحصول عىل
نظام قيادة وتحكم أصيل متطور ،ميكن من خالله
التواصل برسعة وكفاءة مع قوات التحالف.
عند التخطيط للعمليات الجوية ،فإن الذكاء
االصطناعي للنظام يتحسن يف املجاالت الجوية
التي تستخدمها الحركة الجوية املدنية والدفاع
الصاروخي .ويف حني يستغرق األمر اليوم
حوايل  72ساعة إلنتاج أوامر املهام الجوية،
قام نظام  DIAMONDShieldباختصار
ذلك الوقت إىل ساعات ،بل وإىل دقائق
بالنسبة إىل مهام معينة .وهذا النوع من
اختصار وقت اتخاذ القرار ميكن أن يؤدي إىل
نتيجة مختلفة للمعركة الحالية .ويعترب هذا
التطور أمرا ً حيوياً؛ ألن التهديدات املستقبلية
تستمر يف التطور من حيث التعقيد والرسعة.
/17نـوفمبـر2019/

MUBADALA
تستعرض شركاتها الرائدة بصناعة الطيران في «دبي للطيران»
تستعرض رشكة مبادلة لالستثامر /مبادلة ،/خالل
مشاركتها يف معرض ديب للطريان  ،2019الذي يقام
من  17اىل  21نوفمرب الجاري أحدث التطورات يف
محفظة رشكات صناعة الطريان التابعة لها.
ومتكّنت رشكات صناعة الطريان التابعة لـرشكة
«مبادلة» والتي تنشط يف قطاعات التصنيع
والخدمات الصناعية وتقنيات االتصاالت عرب
األقامر الصناعية ،من تعزيز تنافسيتها العاملية
خالل السنوات املاضية ،وتحقيق مكانة ريادية يف
قطاعاتها ..وتشمل هذه الرشكات كالً من «سرتاتا
للتصنيع» و»سند لتقنيات الطريان» و»سند
لحلول الطريان» و»الياه لالتصاالت الفضائية» /
الياه سات ../كام تضم محفظة صناعة الطريان
التابعة ملبادلة كالً من «فريجن أوربت» و»فريجن
جاالكتيك” حيث متتلك فيهام استثامرات مشرتكة
مع “مجموعة فريجن” لتلبية الطلب عىل خدمات
قطاع الفضاء الذي يحظى بنمو متسارع.
وتخطط مبادلة لالستفادة من معرض ديب
للطريان باعتباره من أكرب املنصات لقطاع صناعة
الطريان عىل املستوى العاملي .لتسليط الضوء عىل
مسريتها وخططها يف مجال التكنولوجيا باإلضافة إىل
اإلعالن عن صفقات جديدة مع عد ٍد من الرشكاء
االسرتاتيجيني من حول العامل.
وقال بدر سليم سلطان العلامء ،رئيس وحدة
صناعة الطريان يف رشكة مبادلة تستند رؤيتنا يف
مجال صناعة الطريان إىل اسرتاتيجية حكومة دولة

اإلمارات العربية املتحدة لتوظيف تقنيات الثورة
الصناعية الرابعة ،وفق موجهات الرؤية االقتصادية
 2030إلمارة أبوظبي ،ونتطلع إىل تعزيز املكانة
الريادية التي تحظى بها دولة اإلمارات يف قطاعي
صناعة الطريان وخدمات الفضاء عامليًا ،من خالل
رشكاتنا الوطنية  ،وتقوم هذه الرشكات بتوظيف
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف املساهمة يف
تعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي لصناعة الطريان،
وزيادة مساهمة القطاع يف الناتج املحيل اإلجاميل
غري النفطي للدولة.
وقال إسامعيل عيل عبد الله ،الرئيس التنفيذي

لـرشكة «سرتاتا” لقد عزمنا عىل مواصلة مسريتنا
الطموحة خالل العقد املقبل ،والبدء بتطبيق
تقنيات مبتكرة ودمجها يف عمليات تصنيع
أجزاء هياكل الطائرات ،مثل الروبوتات والذكاء
االصطناعي واألمتتة والطباعة ثالثية األبعاد
والتصنيع بالوسائل الرقمية واملواد املتقدمة ،كذلك
تركّز جهودنا يف مجال البحث والتطوير عىل تبني
التقنيات املضافة والذكية يف التصنيع ،وأساليب
الفحص املتطورة بواسطة التصوير الحراري،
ُحسنة والتصنيع اآليل ألجزاء الطائرات
واملعالجة امل ّ
من املواد امل ُركّبة.

TAWAZUN INDUSTRIAL PARK
يعتزم توقيع  4اتفاقيات جديدة لتأسيس مراكز إقليمية
يعتزم مجلس التوازن االقتصادي /توازن /عىل
هامش مشاركته يف معرض ديب للطريان 2019
توقيع  4اتفاقيات اسرتاتيجية لتأسيس أربعة
مراكز إقليمية لتمكني قطاع الصناعات الدفاعية
واالمنية يف الدولة .
وبتوقيع االتفاقيات الجديدة يرتفع عدد
املراكز اىل تسعة منذ اعالن السياسة الجديدة
لربنامج التوازن االقتصادي يف معرض ومؤمتر
الدفاع الدويل /أيدكس . /2019
وقال مطر عيل الرميثي ،الرئيس التنفيذي
للتطوير االقتصادي يف مجلس التوازن االقتصادي:
«ينطوي الربنامج عىل عدد من األهداف أبرزها
تحديد الثغرات يف النظام البيئي الداعم عرب
تحفيز االستثامرات واملشاريع يف كامل قطاع
الدفاع واألمن .وتوقع أن تسهم هذه االتفاقيات
يف دفع منو القطاع بشكل أكرب ،والتي بدورها
/17نـوفمبـر2019/

ستعود بالنفع عىل االقتصاد والقطاع العسكري
والصناعي».
وأضاف الرميثي« :من خالل العمل الحثيث
مع رشكائنا االسرتاتيجيني ،سنتمكن من ضامن
نقل التكنولوجيا إىل السوق املحلية بشكل سلس،
ومبا يواكب احتياجاتنا االسرتاتيجية
ومتطلباتنا .مؤكدا التزام مجلس
التوازن االقتصادي بدعم بناء
صناعة دفاعية تستند إىل املعرفة
من الناحية التكنولوجية ،وترسيع
وترية النمو يف الدولة.
فمن املتوقع أن يتم االعالن
يف اليوم الثالث من املعرض
عن توقيع اتفاقية
بني مجلس التوازن
االقتصادي ورشكة /

إم يب دي أيه /الفرنسية املتخصصة يف مجال
تصميم وإنتاج الصواريخ وأنظمة الصواريخ
وذلك النشاء مركز يف ابوظبي لتصميم وتصنيع
الصواريخ الذكية حيث من املنتظر أن يكون هذا
املركز االول من نوعه يف منطقة الرشق واالوسط
وشامل أفريقيا .و من املقرر أن يساهم هذا
املركز يف تلبية احتياجات دولة االمارات
العربية املتحدة يف مجاالت البحث
والتطوير ونقل التكنولوجيا يف مجال
أنظمة الصواريخ الذكية .كام سيشهد
معرض ديب للطريان توقيع اتفاقية
تتضمن تأسيس «داسو أفييشن»
ملنشأة اختبار الطريان يف
الدولة ،واملقرر افتتاحها يف
إمارة أبوظبي.
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النشرة اليومية  /اليوم األول

كيم إيرنزن  ،نائب رئيس شركة Raytheon Air Warfare Systems

تقنيات متقدمة في مجاالت الدفاع الجوي
أكدت كيم إيرنزن  ،نائب رئيس رشكة Raytheon
 .Air Warfare Systemsعىل أن خط إنتاج
 Raytheon’s Air Warfare Systemsيتضمن
مجموعة واسعة من األنظمة التي تساعد القادة
العسكريني عىل السيطرة يف الجو والبحر فنحن
صانعو العديد من األنظمة املعروفة التي تطلق
من الجو مثل صاروخ الجو-جو املتوسط املدى
واملتطور  ،AMRAAMوصاروخ AIM-9X
 ،Sidewinderإىل جانب سالح املواجهة املشرتكة
( .)JSOWوتوفر أنظمة أخرى قدرات محددة،
مثل صاروخ  ،HARMوهو صاروخ مضاد لإلشعاع
فائق الرسعة ،مصمم للتغلب عىل أنظمة الرادار.
وفيام ييل نص الحوار:
كيف ميكنك تعريف «الهيمنة الجوية؟»
تعني الهيمنة الجوية أن يكون قائد الطائرة
املقاتلة قادرا ً عىل السيطرة الكاملة عىل قطعة
من املجال الجوي إلكامل املهمة والعودة إىل
الوطن بأمان .إنه مصطلح نستخدمه كث ًريا يف
Raytheon؛ ألن العديد من منتجاتنا هي لتمكني
الطيارين مبارشة من تحقيق هذا النوع من
السيطرة عرب كل مرحلة من مراحل املهمة الجوية.
فخرباتنا عميقة ،لكننا ندرك أن الهيمنة الجوية
هي أكرث من مجرد الطائرات أو الصواريخ التي
تحملها ،وحلول االتصاالت ،والتعرف ،واملالحة؛
واالستشعار .تتناول منتجات  Raytheonالعديد
من جوانب الهيمنة الجوية لتزويد عمالئنا مبيزة
يف القتال سواء كانوا يقودون طائرات من الجيل
الرابع أو الخامس.
ماذا تتميز به  Raytheonيف معرض ديب للطريان؟
سيكون لدينا أحدث التقنيات املتقدمة التي
نقدمها يف مجاالت مثل الدفاع الجوي والصاروخي
املتكامل ،والحلول اإللكرتونية  ،وبالطبع الهيمنة
الجوية .بطبيعة الحال ،تشكّل الطائرات بدون
طيار مصدر قلق كبري للمنطقة ،ولذلك سنسلط
الضوء عىل تقنية خاصة مبواجهة أنظمة الطائرات
بدون طيار .كام قمنا بتطوير صاروخ TALON
املوجه بالليزر بالتعاون مع دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
حدثينا عن تجربتك يف منتدى
 Women in Techيف وقت سابق
من هذا العام؟
كجزء من يوم املرأة اإلماراتية ،استضافت
جمعية اإلمارات الرقمية للمرأة ورايثيون لجنة
تسمى «النساء يف التكنولوجيا :رحالت شخصية
يف ثقافات مختلفة ومهن  .»STEMترشفت أن
أكون قاد ًرا عىل مشاركة رحلتي املهنية والتواصل
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تشكل الطائرات
ّ
بدون طيار مصدر
قلق كبير للمنطقة،
وسنسلط الضوء
على تقنية خاصة
بمواجهة أنظمة
الطائرات بدون
طيار.

مع زماليئ املشاركني يف املناقشة الذين كانوا
نساء رائعات للغاية .تحدثنا عن أهمية التنوع
واإلدماج يف األعامل التجارية ،والدور املتزايد
األهمية الذي تلعبه املرأة يف صناعة الدفاع،
والجيش وعامل األعامل األوسع ،وعىل املستوى
املحيل ،لتنويع االقتصاد.
ما هي تطلعاتك املستقبلية لرايثون واإلمارات
العربية املتحدة؟
تتمتع رايثيون بتاريخ طويل من الرشاكة يف
الرشق األوسط .لقد كنا يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ألكرث من  30عا ًما .يف العام املايض ،قمنا
بقص الرشيط يف رشكة Raytheon Emirates
 - Limitedوهي رشكة مركزها يف أبوظبي .التزامنا
تجاه اإلمارات وشعبها قوي .نحن نعمل عن كثب
مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ملساعدة البالد
عىل تحقيق أهدافها مبا يف ذلك الرشاكة الصناعية
واألمن واالزدهار االقتصادي .وإنني أتطلع إىل
السنوات املقبلة.

/17نـوفمبـر2019/

هنري بروكس ،رئيس إدارة العمالء والحسابات في Collins Aerospace

هدفنا مشاريع تخدم عمالئنا

أكد هرني بروكس ،رئيس إدارة العمالء
والحسابات يف  ،Collins Aerospaceأن الرشكة
ستعرض أنظمة أكرث ذكا ًء لها صلة باملعرض.
وفيام ييل نص الحوار:
تحتفل رشكة  Collins Aerospaceبالذكرى
السنوية األوىل خالل هذا الشهر .كيف تشعر أن
الصناعة قد احتضنت الرشكة الجديدة؟
تعترب هذه الذكرى السنوية لعام واحد معلامً
بارزا ً بالنسبة إىل رشكة .Collins Aerospace
ونحن سعداء حقًا بالتجاوب الذي لقيته عالمة
 Collinsالتجارية لدى الصناعة ،وبالفرصة التي
يراها عمالؤنا وأقراننا يف الرشكة الجديدة .وقد
أتيحت لنا فرص فريدة إليجاد حلول أكرث تطورا ً،
وتنمية عروض منتجاتنا ،ودعم عمالئنا بشكل مل
يسبق له مثيل.
لقد ركزنا بشدة عىل تقديم القيمة لعمالئنا،
وكان لدينا هدف طموح ملشاريع تآزر اإليرادات
التي تغطي كل يشء؛ من القنوات الجديدة ،إىل
السوق ،إىل عروض املنتجات والخدمات الجديدة
التي تشمل نطاق محفظتنا بكاملها .بإمكاين أن
أخربك أننا تجاوزنا املستويات املستهدفة لتآزر
اإليرادات لعام  .2019فمنذ اليوم األول ،حققنا
نجا ًحا كب ًريا النتهاز وتتبع كل فرصة؛ من خالل
تحديد املرشوعات قصرية األجل وطويلة األجل،
مع إمكانات تآزر اإليرادات حتى اآلن لخدمة
عمالئنا بشكل أفضل.
لقد أجرينا الكثري من املحادثات املستمرة مع
العمالء والرشكاء لفهم تصوراتهم وتوقعاتهم .إنهم
يريدون التأكد من أننا ال نزال نفي بالتزاماتنا،
لكنهم يرون القيمة التي ميكن أن نقدمها يف
تطوير حلول مبتكرة جديدة ونظام بيئي ميكن أن
تستفيد منه الصناعة بأجمعها.
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نركز على تقديم
حلول متطورة
وذكية

ما هي التحديات الرئيسية التي واجهتكم،
وما هي الفرص التي وجدتها رشكة Collins
 Aerospaceكنتيجة لألعامل املتكاملة؟
لقد كانت رحلة ال تصدق حتى اآلن .فقد تم
االندماج بني رشكتَ ْي Rockwell Collinsو
 ،UTC Aerospace Systemsوهو يف الحقيقة
يجمع بني تراث غني من االبتكار يضم العالمات
التجارية الرائدة يف السوق؛ مبا يف ذلك Hamilton
 Sundstrandو Goodrich Rockwell Collins
و  B/E Aerospaceو ARINCو Kiddeو
Ratierوغريها ،وتلك مهمة كبرية.
أود أن أقول إن التحدي الرئييس الذي نواجهه
هو الديناميّات املتغرية برسعة يف صناعتنا؛ مبا
يف ذلك املنافسة املتزايدة واملزيد من الطلب
من عمالئنا  -رشكات الطريان ومص ّنعي املعدات
األصلية والجيش  -لتقديم حلول متطورة وذكية
مع قدرات أكرب .ونحن كرشكة متكاملة ،ميكننا أن
نقدم أكرث من ذلك بكثري مام مل نتمكن من القيام
به من قبل .ومن األمثلة عىل جانب إلكرتونيات
الطريان مجموعات الفضاء واإللكرتونيات التي
تتحدث عن شاشات العرض املثبتة عىل الخوذة
العسكرية ألجل بذالت رجال الفضاء املستقبلية،
وتعمل معاً عىل كيفية استخدام تكنولوجيا
شاسات الخوذة العسكرية يف صناعة أخرى.
ماهي رسائلكم الرئيسية يف معرض ديب للطريان؟
تتلخص مجاالت الرتكيز االسرتاتيجية للرشكة
عموماً يف أنظمة أكرث ذكا ًء وأمنت اتصاالً وأكرث
كهرباء ،ونعتزم إبراز مكانتنا القيادية يف هذه
املجاالت .ونحن ملتزمون بإحياء مجاالت الرتكيز
هذه يف الرشق األوسط من خالل توسيع وجودنا،
وتنمية استثامراتنا ،وبناء عالقات جديدة يف هذه
املنطقة املهمة.
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مارك كاسيريز ،مدير إدارة أنظمة التوجيه الدقيق وأنظمة االستشعار بشركة BAE Systems

الصواريخ الفتاكة الدقيقة المتقدمة
السالح المفضل لدى القوات المسلحة
تسعى دول العامل نحو امتالك الصواريخ الفتاكة
الدقيقة املتقدمة املوجهة بالليزر APKWS
laser-guided rocketsالتي تنتجها رشكة BAE
 Systemsوكربيات الرشكات الدفاعية العاملية
والرشكات العاملة يف مجال الفضاء .وقال مارك
كاسرييز ،مدير إدارة أنظمة التوجيه الدقيق
وأنظمة االستشعار برشكة  ، BAE Systemsإن
هذا السعي يأيت يف إطار الرغبة يف تجهيز طائراتها
املقاتلة بصواريخ هجومية دقيقة ومنخفضة
التكلفة متتاز برخص أمثانها وسهولة استخدامها
عىل منت عدة طائرات مختلفة.
وأوضح كاسرييز أن «عددا كبريا من الدول
يسعى المتالك هذه الصواريخ بدال من االستعانة
بالصواريخ غري املوجهة التي غالبا ما تخطئ
أهدافها أو االستعانة بالقذائف املضادة للدبابات
التي ترسف يف تصفية أهداف كثرية واملعروفة
بحجمها الكبري وثقل وزنها وهو ما يضع قيودا
عىل عدد العمليات الهجومية داخل املهمة
الواحدة».
وقال كاسرييز يف مقابلة حرصية مع مجلة
«درع الوطن» إن الصواريخ غري املوجهة والقذائف
املضادة للدبابات تزيد مخاطر األرضار غري
املقصودة و «يدرك عمالؤنا الحاليون واملحتملون
أهمية الصواريخ املوجهة بالنسبة لألهداف
الخفيفة وهي الصواريخ التي متتاز بدقتها العالية
وقلة خسائرها غري املقصودة باإلضافة إىل زيادة
عدد الطلقات يف املهمة الواحدة.
أشار إىل أنه سبق إطالق الصواريخ الفتاكة
الدقيقة املتقدمة املوجهة بالليزر  APKWSآالف
املرات وصلت نسبة إصابتها ألهدافها خاللها
إىل أكرث من  93%خالل العمليات القتالية عند
إطالقها من عىل منت الطائرات ذات األجنحة
الدوارة والثابتة.
وقال كاسرييز «عالوة عىل ذلك ،تتوافق أجهزة
توجيه الصواريخ الفتاكة الدقيقة املتقدمة املوجهة
بالليزر APKWSيف العمل مع الرؤوس الحربية
الحالية من عيار  2,75بوصة ( 70ملليمرتا)
واملحركات الصاروخية وراجامت الصواريخ دون
الحاجة إىل إدخال أي نوع من التعديالت عليها.
كام تتميز تلك الصواريخ بأنها ال تحتاج إىل فرتة
تدريبية طويلة قبل استخدامها .كام عرضت رشكة
 BAE Systemsبنجاح أيضا الصواريخ الفتاكة
الدقيقة املتقدمة املوجهة بالليزر APKWSالتي
يتم إطالقها من عىل سطح األرض دون الحاجة إىل
إدخال أي نوع من التعديالت سواء عىل الصاروخ
أو برامجه .كام تعمل الرشكة حاليا عىل زيادة
18

إنتاجها من املنصات بحيث تشمل العمليات
الربية والبحرية».
وأوضح كاسرييز أن الصواريخ الفتاكة الدقيقة
املتقدمة املوجهة بالليزر APKWSتندرج تحت
برنامج للبحرية األمريكية ،كام أن أسلحة البحرية
األمريكية والجيش وسالح الجو األمرييك تستخدم
هذا النوع من الصواريخ التي تعترب متاحة أيضا
أمام الدول الحليفة لتنفيذ عملياتها القتالية
الحالية من خالل برنامج املبيعات العسكرية
الخارجية .)Foreign Military Sales (FMS
ومن الجدير بالذكر أن الصواريخ الفتاكة الدقيقة
املتقدمة املوجهة بالليزر APKWSتتمتع بسجل
نشط للمبيعات الخارجية ألكرث من  12دولة،
مع وجود  24دولة تنتظر الحصول عىل موافقة

وزارة الدفاع األمريكية عىل بيع تلك الصواريخ
لها .وتابع كاسرييز «لقد نجحنا يف تسليم أكرث من
 29,000صاروخ للبحرية األمريكية وبقية األسلحة
األمريكية األخرى والعمالء الخارجيني حتى اآلن».
وقال كاسرييز إن من السهل دمج الصواريخ
الفتاكة الدقيقة املتقدمة املوجهة بالليزر مع
معظم املنصات القتالية «حيث جرى تأهيل تلك
الصواريخ للعمل مع أكرث من  12طائرة مثل
الطائرات املروحية األباتيش وبالك هوك وسوبر
كوبرا وفينوم وليجايس كوبرا وليتل بريد وكيوا
وتايجر واف -16و  A-10و  Harrierو Bronco
ذات الجناح الثابت وغريها من الطائرات .ومن
السهل استخدام تلك الصواريخ الرخيصة الثمن
مع طائرات مختلفة ،وعندما يتعلق األمر بشن
العمليات الربية والبحرية فقد نجحت تلك
الصواريخ يف إثبات نفسها عن طريق استخدام
القاذف العسكري «أرنولد» من عىل أنظمة
التسلح املوضوعة داخل حاويات».
وأشار كاسرييز إىل أن أجهزة توجيه الصواريخ
الفتاكة الدقيقة املتقدمة املوجهة بالليزر يتم
إنتاجها داخل مصنع رشكة  BAE Systemsيف
هدسون ونيوهامبشري وأوسنت بوالية تكساس
األمريكية .وقال إن «لدينا سلسلة إمداد قوية
ونتمتع بإمكانيات تصنيعية متقدمة ،كام أن لدينا
استثامرات تتعدى  100مليون دوالر ،وهو ما
مكنا من تلبية طلبات الرشاء املتزايدة».
وأوضح إن «التقنية الدفاعية املتقدمة
التي تطرحها رشكة  BAE Systemsتساهم يف
حامية األفراد واألمن القومي وتأمني املعلومات
واملنشآت الحساسة .ونحن نبحث دامئا عن وسائل
جديدة ملنح عمالئنا ميزة التفوق يف املنافسة
يف مجال العمليات الجوية والربية والسربانية
(اإللكرتونية)».
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GlobalEye

ثروة وطنية حقيقية
إن طائرة  ،GlobalEyeالتي متثل أحد أكرث حلول
اإلنذار املبكر واملراقبة املحمولة جواً تطوراً يف
العامل ،توفر الدعم لألمة بأكملها وتنضم إىل
قوات الدولة وتضاعفها  -ليس القوات الجوية
فحسب ،بل القوات البحرية والجيش أيضاً .كام
ميكن أن توفر الدعم أيضً ا للسلطات املدنية ،مثل
الجامرك أو الرشطة أو خفر السواحل ،مام يعني
أنها ميزة مثينة يف وقت السلم أو أثناء األزمات.
يتمثل هدف معظم الرادارات يف مجال واحد
(الجو أو البحر أو الرب) ،أما إذا أردت رؤيتها جميعاً،
وتنفيذ عدة مهام يف وقت واحد ،فإن GlobalEye
هي الحل .ميكن أن تبدأ املهمة باملراقبة يف مجال
ما ثم املتابعة يف مجال آخر .عىل سبيل املثال:
تريد أن تتابع املهربني املشتبه بهم عىل منت سفينة

تنطلق منها فيام بعد طائرة مروحية ،تطري إىل
الشاطئ ،وتهبط ،وتفريغ البضائع يف الشاحنات .يف
الوقت نفسه ،تريد متابعة مهمة املراقبة املستمرة
للحدود .وللتعامل مع هذا كله ،فإنك تحتاج إىل
قدرة مراقبة متزامنة يف جميع املجاالت الثالثة.
مع منصة  ،GlobalEyeلن تحتاج إىل استخدام
منصة خاصة أخرى ألداء املهمة؛ حيث يتمتع القائد
باملرونة الستخدامها حيثام دعت الحاجة إليها .عىل
سبيل املثال ،يف حالة حدوث أزمة ،فإن مراقبة
الوضع األريض والجوي عىل الجانب اآلخر من
الحدود أمر حيوي .ويف وقت الحق ،قد يكون من
الرضوري حامية املمرات البحرية وإجراء املراقبة
الجوية بعيدة املدى.
لحل املعادلة متعددة املجاالت ،أخذت رشكة Saab

طائرة رجال أعامل طرازBombardier Global
 ،6000وركّبت عليها رادارات أرضية وبحرية،
وزودتها بأنظمة حرب إلكرتونية  EWللحامية
الذاتية والقيادة والسيطرة واالتصاالت ،ثم وضعت
الرادار  Erieye Extended Rangeعىل قمة
الطائرة .وباإلضافة إىل ذلك ،يتطلب األمر إدماج
جميع أجهزة االستشعار عىل نحو متكامل إلعطاء
الطاقم صورة شاملة عن جميع املجاالت .وقد
جاءت فكرة القيام بذلك بعد مناقشات مستفيضة
مع العمالء حول متطلباتهم.
تعد  GlobalEyeأحد األصول االسرتاتيجية التي
ستمنح أي دولة حامية لحدودها يف الجو أو البحر
أو الرب ،سواء يف وقت السلم أو أثناء األزمات أو
أثناء النزاعات.

موعد جديد للمنافسة بين «إيرباص» و«بوينج»
تشهد النسخة السادسة عرشة من معرض ديب
للطريان  ،2019منافسة قوية بني مصنعي
الطائرات «بوينج» ،و«إيرباص» ،عىل طلبيات
جديدة ،أو تأكيد رشاء التفاقيات سابقة مع
رشكات الطريان الوطنية .وينعقد املعرض
يف موقع معرض الطريان بديب الجنوب
بني  17و 21نوفمرب /ترشين الثاين .2019
دامئاً ما شهد معرض ديب للطريان ،بدوراته
املاضية ،مفاجآت كبرية يف ما يخص صفقات
/17نـوفمبـر2019/

رشاء طائرات جديدة من الرشكتني املنافستني،
أو توقيع مذكرات رشاء ،من دون تأكيد هذه
الصفقات ،وهذا ما حدث يف الدورة املاضية من
املعرض التي شهدت توقيع اتفاقية بني «طريان
اإلمارات» و«بوينج» لرشاء طائرات (درمياليرن
 ،)787كام وقعت «فالي ديب» طلبية بقيمة 27
مليار دوالر لرشاء  225طائرة من طراز (737
ماكس) لدعم منو أسطولها ،فضالً عن أن «العربية
للطريان» أعلنت عن توقيع اتفاقية تأجري متوييل

لست طائرات من طراز «إيرباص» ()A321neo
مع  .Air Lease Corporationمن املتوقع أن
يشهد املعرض هذا العام ،وفقاً ملصادر يف السوق،
منافسة كبرية جدا ً ،عىل طلبيات قد تتجاوز ال
 200طائرة ،والتي تتمثل يف تأكيد طلبية طريان
اإلمارات لرشاء  70طائرة جديدة من رشكة
«إيرباص» تتضمن  40طائرة من طراز A330-
 ،900و 30طائرة من طراز  A350-900بقيمة
 21.4مليار دوالر ( 78.5مليار درهم).
19

17 Nov, 2019

29

1

Tawazun to Establish Four

New Regional Centres
A
s part of their ongoing commitment to enable the UAE’s defence
and security industry, Tawazun
Economic Council (Tawazun), announced
plans to establish four new regional centres. This brings the total number of projects announced under the new policy for
Tawazun Economic Program during IDEX
2019, to nine.
Matar Ali Al Romaithi, Chief Economic Development Officer at Tawazun Economic
Council, said: “A key objective of the Program is to identify gaps and support the
ecosystem by promoting investments
and projects across the defence and security sector. We anticipate robust capability growth from these agreements, which
in turn, will greatly benefit our economy,
military and industry.”
On Nov 19, day three of the show, Tawazun will sign an agreement with MBDA
France, a leading European developer
and manufacturer of missiles, establishing
MBDA’s first missile engineering centre
regionally. Acting as a design authority
for missile systems in the UAE, the centre
will establish know-how in pre-development to development and engineering
of weapon systems, the first of its kind in
the Middle East and North Africa, marking
an important milestone for the UAE as it
strives to meet the needs of the UAE in the
areas of research and devel-opment (R&D)
in the field of smart missile systems.
Tawazun will also collaborate with Das-
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We anticipate
robust capability
growth from these
agreements

Matar

Ali Al Romaithi
sault Aviation, a leading French aerospace
company and manufacturer, signing an
agreement to establish a Flight Testing
Center (FTC) in the Abu Dhabi.
The FTC will contribute towards the development of technology, human capabilities and talent in the UAE. As Tawazun
commits to promoting innovations to aid
future growth and expansion in the UAE,
this facility will play a pivotal role in laying the foundation for future programs
of flight-testing in the region, to support
integration and development for the defence sector.
As part of its commitment to drive longterm economic value and support local
companies in the UAE, the Program also
facilitated an agreement between Leonardo SPA, Italian multinational company specialising in aerospace, defence and security and Abu Dhabi Aviation Training Center
(ADATC). Under the agreement, Abu Dhabi
Aviation Training Center will house both
the AW169 and AW139 pilot training simulators. The simulators will offer timely, cost-

effective and integrated training solutions
within the UAE, eliminating the need for
training abroad. As the first regional centre to host both these capabilities, over 18
countries will benefit from the use of this
technology, bringing significant economic
impact to the Emirate.
Under the Program’s umbrella, an agreement was also made with EDIC Bayanat, a
leader in the provision of mapping, to develop data fusion capabilities in the UAE,
including new products and services in
sensor data fusion technology for intelligence, surveillance, target acquisition and
reconnaissance capability in the UAE. As
part of Tawazun’s commitment and key role
in supporting the armed forces, this project
will provide the latest technological capabilities and intelligence in addition to being and an essential driver of human development in the UAE through the elevation
of national capabilities, with Emiratis to be
trained to develop such proficiencies, making EDIC Bayanat the first and only regional
centre for data fusion in the UAE.
The agreement was signed by Mohamed
AL Blooshi, Chief Executive Officer at Bayanat and Kevin Raftery, Collins Aerospace
VP for ISR and Space.
The Tawazun Economic Program, which
recently announced its new policy, aims to
support in the eco-nomic diversification in
the UAE. Designed to promote long-term
partnerships to support and develop defence and security industries in UAE, the
Program seeks to create new opportunities in various strategic sectors.
Visit Tawazun at chalet A39 and A40.
17 Nov, 2019
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MBDA

Ready to Meet Europe’s Missile
Defence Challenges

T

he Council of the European Union
has given the green light to the
TWISTER (Timely Warning and Interception with Space-based Theatre surveillance) capability project for implementation within the Permanent Structured
Cooperation (PESCO) framework. This international missile defence project, which
includes five European countries, seeks to
develop with support from the European
Defence Fund, a European multi-role interceptor to address emerging threats and
be brought into service by 2030.
By addressing an existing capability
gap, the interceptor component of the
TWISTER project will ultimately become
a key element in the contribution made
by European countries to NATO’s territorial, population and armed forces
defence mission while meeting the European Union’s level of ambition in the
field of missile defence. By rationalising
and pooling capabilities, the PESCO
Member States will benefit from an operational capability in a class of its own,
which will guarantee their strategic autonomy and freedom of action.
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The new endo-atmospheric interceptor will address a wide range of threats
including manoeuvring ballistic missiles
with intermediate ranges, hypersonic or
high-supersonic cruise missiles, hypersonic gliders, and more conventional targets
such as next-generation fighter aircraft.
This interceptor will integrate existing and
future land and naval systems.
MBDA is committed to meeting this need
through next-generation technologies
and architectures building on national
and company funded studies, which have
been conducted over the past five years.
MBDA will also draw on its experience of
industrial cooperation at European level,
its long heritage of leading complex air
defence programmes and its solid industrial relationships across the wider European landscape to establish a skills and
capability led team.
“MBDA enthusiastically welcomes the
Council’s decision,” said MBDA CEO Éric Béranger, “and will commit all its energy and
extensive missile defence experience in
future collaborative and cross-border R&T
and R&D activities. This next generation

interceptor project provides a unique opportunity for Europeans to converge their
efforts in the field of missile defence and
to secure sovereignty in an area vital to
their strategic autonomy. These high-end
interceptors are technologically demanding and their development will represent
a qualitative leap forward for Europe’s entire missile sector. Our industrial model as
a European champion gives us the critical
mass necessary to deliver this challenging
project through cooperation with our European industrial partners.”
The TWISTER project is the second missile systems project to be supported under the new European defence agenda
following the Beyond Line Of Sight
(BLOS) capability programme, which became part of PESCO in November 2018
and for which MBDA has put forward
its 5th generation ground combat system, the only solution under European
design authority that gives front-line
combat units the ability to fire beyond
the direct line of sight while maintaining
man-in-the-loop decision-making.
Visit MBDA at stand 1040.
17 Nov, 2019
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Lockheed Martin

Reaffirms its Commitment

L

ockheed Martin is demonstrating its
enduring commitment to U.S. allies
in the Middle East while highlighting existing programmes and capabilities,
at the show. This includes demonstrating
integrated air and missile defence technology, ground-based air defence, radars,
its F-16 Block 70 cockpit simulator, and a
space-themed “Majlis” cafe for the very
first time as the company pays tribute to
the UAE’s first mission to space.
“The Dubai Airshow is an opportunity to
reaffirm our commitment to this dynamic
region and offers 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, Chief Executive for Lockheed Martin
in the Middle East.
The company’s relationship with the
Middle East began more than 50 years
ago, with the acquisition of C-130s. Today, the UAE operates C-130s, and the
UAE’s Lockheed Martin platforms now
include the F-16 fighter, the Block 60,
HIMARS, PAC-3 missile interceptor and

THAAD anti-ballistic missile system.
When asked about the newly announced UAE defence conglomerate,
EDGE, which was inaugurated on November 5 in the presence of the Crown
Prince of Abu Dhabi and the Deputy Supreme Commander of the UAE Armed
Forces, His Highness Sheikh Mohamed
bin Zayed Al Nahyan, Harward praised
the creation as a “great opportunity for
Lockheed Martin and other partners to

engage with the UAE in a new and innovative way.” He added, “EDGE is indicative of the UAE’s growing defence and
technology ecosystem.”
Visit Lockheed Martin at its permanent
chalet/pavilion (P6) that was dedicated
in 2015 by His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President and Prime Minister of the UAE and
Ruler of Dubai. The company also has an
indoor stand - 1165.

DIAMONDShield:

Brains Behind the Brawn

F

or nations in volatile regions of the
world, seconds matter. Early detection, identification and confirmation
of threats are the first order of business.
The solution is an advanced battle management system that commands and
controls the battlespace. The solution is
Lockheed Martin’s DIAMONDShield, and it
is set to be the future of battlespace management in the Middle East and beyond.
In a high-velocity battle, the volume of
data flowing into a command centre can
be torrential — with threats coming from
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all domains. Individuals, no matter how
talented and trained, cannot process
those terabytes of data fast enough.
DIAMONDShield converts data into
knowledge and understanding by correlating data collected from air, land, maritime and space assets (military systems
and sensors as well as civilian radars). With
a single click of a mouse, the automation
incorporated into the system allows customers to assess imminent threats, make
rapid tactical decisions and send engagement tasks to assets in theatre.

At the core of the system is an open architecture, enabling sensor-to-shooter integration and interoperability with a range
of tactical communications, sensors, weapons and existing legacy systems. Since it’s
based on U.S. and NATO standards, the
system offers customers the opportunity
to have advanced command and control
system that can network quickly.
In planning air operations, the system’s
artificial intelligence optimises airspaces
used by civilian air traffic, and for missile
defence.
17 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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GlobalEye

A True National Asset
G
lobalEye, one of the world’s most
advanced Airborne Early Warning
& Control solution, supports the
entire nation, joining up and multiplying
the nation’s forces – not only the air force
but also the navy and army. It can also support civil authorities like customs, police or
coast guard, which means it is a valuable
asset in peacetime or during crises.
Most radars are aimed for one domain (air,
sea or ground). When you want to see all of
them, and carry out several tasks simulta-

neously, GlobalEye is the answer.
A mission can start with surveillance in one
domain and then continue in another one.
For example: you want to follow suspected
smugglers on a ship that later launches a
helicopter, which flies to the shore, lands,
and offloads cargo to trucks. At the same
time, you want to continue with your ongoing border surveillance mission. To deal
with this you need simultaneous surveillance capability in all three domains.
With GlobalEye you don’t need to bring in

another dedicated asset to solve the mission. The commander gets the flexibility to
use it where it is needed; for example in a
crisis, to monitor the ground and air situation on the other side of a border is vital.
Later on, it might be more important to
protect sea-lanes and perform long-range
air surveillance.
To solve the multi-domain equation, Saab
took a Bombardier Global 6000 business
jet, installed ground and maritime radars
on it, equipped it with EW self-protection,
command and control and communication
systems, and then placed the Erieye Extended Range radar on top of the aircraft.
In addition, all sensors had to be fused to
give a comprehensive picture of all of the
domains, to the crew. The idea of doing this
came after thorough discussions with customers about their requirements.
GlobalEye is a strategic asset that will give
any country protection of its border in the
air, on the sea and on land, whether it is
peacetime, during crisis or during conflicts.
Visit Saab at stand 1060.

Cargo Connect 2020 to Discuss
Future of Mobility

C

argo Connect will return for its third
edition to discuss the future of air
freight and the logistics industry
with a particular focus on automation, ecommerce and digital cargo. Happening
on Monday, 18 November, the conference
brings together the who-and-whos of
cargo and logistics supply chain sector to
discuss trends, challenges and advancements in the transportation sector.
The conference will explore the future of
cargo handling in an increasingly digital
and connected world, and examine the
role of every stakeholder in the develop-
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ment of the supply chain industry. It will
see opening keynotes delivered by top
decision-makers from Dubai Airports,
Emirates SkyCargo, FedEx and Etihad, in
addition to participants from freight forwarders and airlines, to airports and OEMs.
Speaking about the event, Nabil Sultan,
Divisional Senior Vice President, Cargo
for Emirates said, “There is no doubt that
technological innovations can help the
air cargo industry take the next big leap
forward in terms of efficiency and service
delivery. Artificial Intelligence, blockchain
and other disruptive technologies hold a

vast potential to deliver many benefits.”
Cargo Connect will host a specialised
eCommerce Panel to explore how services
will evolve and where to invest, to drive
growth in the Air Cargo sector forward.
eCommerce is expected to drive demand
for airfreight with online transactions in
the MENA region growing by 44 per cent
with the highest growth coming from the
UAE and Saudi Arabia. Speakers include
Dr. Khalfan Al-Shueili, CEO of Oman Aviation Services; Idriss Al Rifai, Founder and
CEO of Fetchr and Co-Founder and CEO of
RSA National, Abhishek Shah.
17 Nov, 2019
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МС-21 to Enhance Comfort
T

he first public presentation of МС21-300 done in late August demonstrated the effectiveness of advanced solutions with regards to comfort
of the new airplane.
The passenger cabin interior was installed in МС-21-300-003 (tail number
73054), which has become the third airplane to join the flight test campaign.
The airplane has a two-class configuration with total passenger capacity of
163 PAX. The actual PAX number is a bit
smaller as in the tail section some of the
seats were not installed to accommodate
test equipment.
The economy section of MC-21 cabin has
a unique for medium range aircraft combination of seat (18”) and aisle (22.5”) width.
Such an aisle width makes it possible for a
passenger to easily bypass the trolley during service. That was achieved due to the
largest (4,06 m) fuselage in its class.
МС-21-300-004, which will join flight test
campaign this year, will have a single class
cabin with high-density seat layout. However, the seats will be larger – 18.5” wide.
The aisle width will be reduced to a regu-

lar for a narrow body 19.6”. Irkut officials
explained that the high-density configuration for МС-21-300-004 was specifically
chosen to undergo emergency evacuation tests.
Serial airplanes for Aeroflot Russian airlines are being built and will have a twoclass layout for 169 PAX (16 – business and
153 – economy).

In 2019, European Aviation Safety Agency (EASA) experts completed two flight
session of МС-21-300 certification programme. In 2018, the EASA test crew completed a special course of theoretical and
practical training, as a result of which they
obtained permission to fly on MC-21-300
aircraft.
Visit Irkut at stand 770.

Space Sector and Future Innovation
Take Centre Stage

T

he Dubai Airshow 2019, being the
first airshow taking place after the
historic feat of the UAE sending an
astronaut to space, is having a particular
focus on the space sector. In addition to
a dedicated exhibition area for space, the
airshow hosts two conferences in collaboration with the UAE Space Agency. ‘The
Women in Space’ and ‘Tech Talks’ conferences, taking place on 18th and 19th
November focuses on promoting global
collaboration in enabling economic access to space, future missions, and space
projects from the region.
With Saudi Arabia announcing the es-
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tablishment of a national space agency
and the Kuwait Institute for Scientific Research reportedly considering a homegrown space agency, the regional space
sector has much to expound upon. Some
of the hot topics at this free-to-attend
conference will include New Space
economy, models to boost space mission success as well as bring down costs,
and discussions on developing the next
generation space talents through STEM
education projects.
Headlining speakers at the conferences
includes Dr. Ahmed Belhoul Al Falasi,
Minister of State for Higher Education

and Advanced Skills, Chairman, UAE
Space Agency; Simonetta Di Pippo, Director, United Nations Office for Outer
Space Affairs; Dan Hart, President and
CEO, Virgin Orbit; and Apollo 15 Command Module Pilot Col. Al Worden, USAF-Ret, who returns after the success of
his appearance in 2017.
Hosted by the UAE Space Agency, the
conferences will see more than 40 international speakers and representatives
from 10 plus international space agencies, as well as astronauts and international policy to discuss the evolution of
the global space sector.
17 Nov, 2019
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We are Collins Aerospace. With our customers, we
chart new journeys and reunite families. We protect
nations and save lives. We fuse intelligence and
partnership to tackle the toughest challenges in our
industry. And, every day, we imagine ways to make the
skies and spaces we touch smarter, safer and more
amazing than ever.
UTC Aerospace Systems and Rockwell Collins
are now Collins Aerospace.

TOGETHER, WE ARE
R E D E F I N I N G A E R O S PA C E

collinsaerospace.com
© 2019 Collins Aerospace, a United Technologies company. All rights reserved.
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Legacy of Innovation

Henry Brooks, President Customer &
Account Management at Collins Aerospace shares that the company will be
showcasing intelligent and connected
systems at the show. Excerpts:
Collins Aerospace is celebrating its
one-year anniversary this month. How
do you feel the industry has embraced
the new company?
This one-year anniversary is a great milestone for Collins Aerospace. We are really
pleased with how the Collins brand has
resonated with the industry, and the opportunity that our customers and peers
see in the new company. We had incredible opportunities to create more advanced solutions, grow our product offerings, and support our customers like never
before.
We are hyper-focused on delivering value
for our customers. We had an ambitious
target of revenue synergy projects that
cover everything from new channels to
market to new product and service offerings that span our entire portfolio. I can
tell you that we even surpassed our 2019
revenue synergy goals. Since day one,
we’ve hit the ground running to capture
and track every opportunity – identifying
short-term and long-term projects with
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We are hyperfocused on
delivering
value for our
customers.

Henry
Brooks

revenue-synergy potential so far to better
serve our customers.
We’ve had a lot of on-going conversations
with customers and partners to understand their perceptions and expectations.
They want to make sure we’re still meeting
our commitments, but they see the value
we can provide in developing new innovative solutions and an ecosystem that can
benefit to all the industry.
What were the main challenges you
faced, and what opportunities Collins
Aerospace has found as a result of the
integrated businesses?
It’s been an incredible journey so far. While
the merger was between Rockwell Collins
and UTC Aerospace Systems – it’s really
about bringing together a rich legacy of
innovation that includes market-leading
brands including Hamilton Sundstrand,
Goodrich, Rockwell Collins, B/E Aerospace,
ARINC, Kidde, Ratier and more. That is a
big undertaking.
I would say the main challenge that we
face is the rapidly changing dynamics of

our industry including increased competition and more demand from our
customers’ − airlines, OEMs and the military − to deliver sophisticated and smart
solutions with greater capabilities. As
an integrated business, we can offer so
much more, which we couldn’t do before.
One example on the avionics side would
be the space and avionics groups talking
about Helmet Mounted Displays for future
spacesuits and working together on how
to use military helmet display technology
in another industry. That’s an example but
we create synergies at all level like combining our cross-strategic business unit’s
solutions for specific platforms,.
What will your main messages be at
Dubai Airshow?
At Dubai, you’ll be hearing about our strategic focus areas for the company, which
I’ll generally categorise as more intelligent, more connected, and more electric
systems. This of course aligns with the
focus of the entire industry right now but
we intend to demonstrate our leadership
position in these areas. We are committed
to bringing these focus areas to life in the
Middle East by expanding our presence,
growing our investment and building new
relationships in this important region.
Visit Collins Aerospace at stand 1055.
17 Nov, 2019
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SHARED GOALS.

TRUSTED PARTNER
Raytheon Emirates is helping the UAE and its leaders achieve
the nation’s visionary goals for economic diversification.
A committed partner of the UAE for more than 30 years,
Raytheon is dedicated to enabling a brighter future.

RAYTHEON.COM/UAE
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Advantage

in Combat

1

Kim Ernzen, Vice President,
Raytheon Air Warfare Systems
tells Nation Shield what’s in
store at the show.
Tell us about your portfolio –
what products does it include
that are of interest to the
UAE?
Raytheon’s Air Warfare Systems
product line includes a wide array of systems that help military
commanders control the air and
sea-space. We are the makers of
several well-known air-launched
systems like AMRAAM, the Advanced Medium Range Air-to-Air
Missile, and AIM-9X Sidewinder,
along with the Joint Standoff
Weapon (JSOW). Others provide
specific capabilities, like HARM,
the High-Speed Anti-Radiation
Missile, which is designed to defeat radar systems. We also produce systems that are designed
to distract and jam enemy systems, and layered solutions for
moving and stationary threats
on land and at sea.
How do you define “Air
Dominance?”
Air Dominance means a fighter
pilot is able to gain total control
of a piece of airspace to com-

Kim

Ernzen

Raytheon has a
long, proud history
of partnership in
the Middle East.
plete a mission and return home
safely. It’s a term we use a lot at
Raytheon because many of our
products are what directly enable pilots to achieve that kind
of control, across every phase
of an air mission. Our expertise
is deep, but we realise Air Dominance is more than the aircraft
or the missiles it carries. It includes solutions for communication, identification, navigation,
and sensing. Raytheon products
address many facets of Air Dominance to give our customers the
TALON Laser Guided Rocket
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advantage in combat whether
they are flying 4th or 5th generation aircraft.
What else is Raytheon highlighting at the Dubai Airshow?
We will have our most advanced
technology on display from areas such as integrated Air and
Missile Defense, cyber solutions,
and of course Air Dominance.
Drones, are a major concern to
the region so we will highlight
technology for countering unmanned aircraft systems. We will
also showcase the TALON Laser
Guided Rocket.
Tell us about your experience
at the Women in Tech forum
earlier this year?
As part of Emirati Women’s Day,
the Emirates Digital Association for Women and Raytheon
hosted a panel called “Women in
Technology: Personal journeys
in different cultures and STEM
occupations.” I was honoured to
be able to share my own career
journey, and connect with my
fellow panellists who were extremely impressive women. We
talked about the importance of
diversity and inclusion in business, and the increasingly important role women are playing
in the defence industry, the military and the broader business
world – and locally, for diversifying the economy.
What’s your outlook for Raytheon and the UAE?
Raytheon has a long, proud history of partnership in the Middle
East. We’ve been in the UAE for
more than 30 years. Last year, we
cut the ribbon on Raytheon Emirates Limited – a landed company
in Abu Dhabi. Our commitment
to the Emirates and its people is
strong. We are working closely
with UAE to help the country
achieve its goals including industrial partnership, security and
economic prosperity. I look forward to the years ahead.
Visit Raytheon at stand 1155.
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SeaGuardian

UNMANNED
MARITIME PATROL
SeaGuardian is the unmanned maritime patrol solution for the
Middle East regions’ coastal and open water missions. Its
class-leading endurance and long range, wide area surveillance
capabilities provide decisive advantage in maritime operations.
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Leading The Situational Awareness Revolution
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GA-ASI’s
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Predator RPA Passes Six
Million Flight Hours
General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) recently announced that its Predator-series of Remotely
Piloted Aircraft (RPA), which includes the Predator,
Predator B, Gray Eagle, Avenger and MQ-9B SkyGuardian lines, has surpassed six million flight hours. The milestone was achieved on October 31, with GA-ASI aircraft
having completed 430,495 total missions with close to
90 per cent of those missions flown in combat.
The identification of the specific aircraft and customer
that achieved the milestone is unknown. Reportedly,
every second of every day, 69 Predator-class Mediumaltitude, Long-endurance (MALE) RPA, are airborne.
“The demand for persistent situational awareness using
RPA is demonstrated through the accumulation of flight
hours. The demand for our aircraft is answered by our
team of employees, suppliers, and partners who work
hard to meet our customers’ dynamic mission requirements,” said David R. Alexander, president, GA-ASI. “Because of the dedication of our employees, our suppliers
and partners, our aircraft have the highest mission capable rate in the USAF aircraft inventory.”
GA-ASI aircraft average more than 60,000 hours per
month supporting the U.S. Air Force and Army, U.S.
Marine Corps, U.S. Department of Homeland Security,
NASA, the Italian Air Force, the Royal Air Force, the

French Air Force, the UAE Armed Forces, and other customers. Missions include helping protect ground units,
supporting U.S. Customs & Border Protection operations,
and first responders in the wake of natural disasters.
GA-ASI has produced more than 900 aircraft and over
400 Ground Control Stations (GCS). The company also
produces Processing, Exploitation and Dissemination
(PED) systems as well as sensor payloads that deliver
radar and video imagery and detect moving targets on
the ground and over water.
Visit GA-ASI at stand 1350.

Paramount Group
Secures AHRLAC’s Future
T

he Business Rescue Practitioner of
Aerospace Development Corporation (Pty) Ltd (ADC), the manufacturer of the AHRLAC aircraft, recently
announced the successful adoption of
a Business Rescue supported by Paramount Aerospace Holdings (Pty) Ltd, a
Paramount Group company. Paramount
Group is a global aerospace and technology company, with multiple aerospace,
defence and technology companies in its
global portfolio.
The Business Rescue Plan will secure the
future of the AHRLAC aircraft, its employees and will see the resumption of sales,
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marketing and manufacturing of the aircraft to customers around the world. The
Group has already injected new capital in
the form of post commencement funding, and will inject significant further
capital into the business over the coming months. It is committed to building a

strong, sustainable aircraft and aerospace
systems capability in South Africa and this
transaction supports this objective.
AHRLAC stands for advanced, high performance, reconnaissance, and light aircraft.
The military variant of the aircraft has 25
hard points located all over. It is designed
to be able to carry various forms of military
equipment internally or externally. It can
also change between types of military operations in a very short time period enabling a
quick turnaround time between operations.
The whole aircraft is built to full military
specification and has the ability to endure
+8g and -4g loads during operations.
17 Nov, 2019
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EuroDASS Consortium Launches
Future Typhoon Sub System

T

he EuroDASS consortium that comprises of Leonardo, Elettronica, Indra and Hensoldt, which provides
the Praetorian Defensive Aids Sub System
(DASS) for the Eurofighter Typhoon, recently launched its concept for the future
of DASS called the “Praetorian Evolution”.
The launch took place at the EuroDASS
Future Capability user conference, which
was attended by senior industry figures
from the UK, Italy, Germany and Spain.
The Praetorian DASS equips the Typhoon
with protection from threats including
Infra-Red (IR or heat-seeking) and radarguided missiles. Integrated sensors and
jamming equipment provide situational
awareness and a digital stealth capability.
The system has protected crews for over
20 years, including on peace-keeping
operations in Libya and Syria. However,
the Typhoon’s traditional position of air
dominance could face threats in the fu-

ture from the rapidly evolving nature of air
and surface threats such as Integrated Air
Defence Systems (IADS). Praetorian Evolution is the proposed roadmap to ensure
the Typhoon retains its level of protection
for decades to come.
Praetorian Evolution will also look beyond
the traditional protective role of DASS.
In the future battlespace, the role of Ty-

phoon will evolve and DASS will need to
do more to keep the fighter at the heart
of the future fleet mix, alongside fifth generation and future platforms. Praetorian
Evolution will reportedly propose a number of advanced new capabilities including multi-platform Electronic Warfare and
combat ISR functions such as high-precision targeting and advanced combat ID.

Leonardo Invests in Solar-Powered Drone

L

eonardo has invested in the world’s
first solar-powered drone, potentially
capable of unlimited flight with no
refuelling and heavy payloads. The group
announced that it has invested in Skydweller Aero Inc., a start-up specialising in
the development of a new generation of
unmanned aircraft.
According to Leonardo, the development
and deployment of the Skydweller drone
will present the world’s first fully-electric
unmanned aircraft capable of carrying
large payloads with unlimited range and
endurance. It is expected to fill the gaps
in the integrated surveillance architecture
of many countries and provide a costeffective solution for improved situational
awareness for military forces.
In a statement issued by Leonardo, CEO
of the company, Alessandro Profumo,
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said, “As the key technological investor
and partner of the project, Leonardo will
broaden its capabilities in new power
systems, autonomous flight, innovative
aero-structures, ultra-light materials and
eco-friendly technologies to improve the
company’s competitive advantage in the
aerospace business for the next 20 years.”
The system can be used as a communications back up during emergencies to support first responders.
The autonomous flights are projected for
2020, and the first production model of

the unmanned version of the aircraft is expected in 2021. Leonardo confirmed that
the system will comply with European export laws and will not be subject to International Traffic in Arms Regulations (ITAR)
restrictions. The company will act as the
prime contractor for opportunities in Italy,
UK, Poland and NATO. However, the development and manufacturing will be carried
out at Skydweller facility in Spain.
Leonardo and Skydweller will have
a briefing on Nov 18, day two of the
show, at Leonardo’s chalet - P8.
17 Nov, 2019
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APKWS

Rockets

1

Marc Casseres
BAE Systems

We have
delivered more
than 29,000
units to our U.S.
Navy customer,
other U.S.
services, and
FMS customers
to date.
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Preferred Choice of
Armed Forces
T

he APKWS laser-guided rockets, produced
by BAE Systems, are sought by nations
worldwide as they provide warfighters
with a low-cost precision strike capability and
are easy to integrate on different platforms, said
Marc Casseres, Director of Precision Guidance
and Sensing Solutions at BAE Systems.
“Many countries seek this capability as the alternatives are either unguided rockets that miss
targets or anti-tank munitions that overkill many
targets and are bulky and heavy – limiting the
number of strikes per mission,” he said.
In an interview with Nation Shield, Casseres said,
unguided rockets and larger anti-tank munitions
increase the risk of collateral damage. “Our customers and potential customers see the value
in guided munitions for light targets that are
highly accurate, limit collateral damage, and enable more shots per mission. The laser-guided
rocket has been fired thousands of times and has
achieved over a 93 per cent hit rate in combat
when fired from rotary- and fixed-wing platforms.
“The APKWS guidance kit works with existing
inventories of 2.75” (70 millimetre) warheads,
rocket motors, and launchers without modification. It requires minimal training to use. BAE Systems has also demonstrated ground-launched
APKWS rocket capabilities without any changes
to APKWS hardware or software; the company is
expanding the portfolio of platforms to include
both ground and maritime implementation.”

Casseres said APKWS laser-guided rockets are
a U.S. Navy programme of record, and the U.S.
Navy, Marine Corps, Army, and Air Force, all use
APKWS rockets, and they are available to allied
nations for ongoing combat operations via Foreign Military Sales (FMS). APKWS has active FMS
sales to over a dozen nations with another two
dozen in various stages of the FMS approval process. “We have delivered more than 29,000 units
to our U.S. Navy customer, other U.S. services,
and FMS customers to date.”
Casseres said APKWS could be easily integrated
into most platforms. “APKWS laser-guided rockets have been qualified on more than a dozen
platforms including Apache, Black Hawk, Super
Cobra, Venom, Legacy Cobra, Little Bird, Kiowa,
and Tiger helicopters, and F-16, A-10, Harrier, and
Bronco fixed-wing aircraft, among others. The
rockets are easy to integrate on different platforms. From ground and maritime launch perspective, APKWS rockets have been successfully
shown using an Arnold Defense launcher from
containerised weapons systems.”
Referring to the AKPKWS guidance kits, he said,
these are produced at BAE Systems facilities in
Hudson, New Hampshire and Austin, Texas in the
U.S. “Our robust supply chain, advanced manufacturing capabilities, and infrastructure investments exceeding US$100 million have enabled
us to meet increasing production rates.”
Visit BAE Systems at stand 1256
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Get Immersed in Boeing’s
Interactive Exhibit
B
oeing is showcasing its broad portfolio of commercial and defence
products, services and technologies
at the show. The company’s presence and
activities are focusing on safety, innovation and industry partnerships in the
growing Middle East market.
At Boeing’s exhibit, visitors can immerse
themselves in a 360-degree theatre and
learn more about the company’s capabilities throughout the product life cycle. An
interactive display will highlight Boeing’s
latest family of aircraft and services, as
well as the company’s vision for the future
of mobility. A seating mock-up and virtual
reality experience will offer a closer look at
the 777X. The exhibit is located near the
main entrance of the exhibition hall.
On the airfield, a Boeing 787-9 Dreamliner will demonstrate its breakthrough
capabilities and innovations. It is sporting a full-body decal celebrating the Employees Community Fund of Boeing, the
company’s employee-managed chari-

table fund. An Etihad 787-9, Emirates
777-300ER and a Boeing Passenger Air
Vehicle (PAV) are on static display.
The U.S. Department of Defense is also
displaying several Boeing platforms at the
show, including an F-15E fighter, an MV-22
tiltrotor and a KC-46A tanker. While the
UAE is showcasing a CH-47F Chinook.
Boeing’s market outlook values the

Middle
East
commercial
airplane
and services market at more than
US$1.5 trillion over the next 20 years.
The company also anticipates 40 per cent of
defence and space opportunities in the next
decade will originate outside the U.S., with
strong platform and services growth opportunities in the Middle East.
Visit Boeing at stand 1110.

Embraer’s Integrated Solutions

E

mbraer, that has delivered more than
8,000 aircraft, is attending the show.
In the defence sector, in addition to
the A-29 Super Tucano light attack and
advanced trainer and the multi-mission
KC-390 military airlift, Embraer provides
a full line of integrated solutions and applications such as Command and Control
Center (C4I), radars, ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) and space.
This also includes integrated systems for
information, communications, border
monitoring and

8

surveillance as well as aircraft for authorities’ transportation and special missions.
With a growing presence in the global
market, Embraer Defense & Security products and solutions are present in more
than 60 countries.
In the third quarter of 2019, Embraer delivered 17 commercial and 27 executive
aircraft (15 light jets and 12 large jets),
for a total of 44 jets delivered during the
quarter. This compares to third quarter
of 2018 deliveries of 15 commercial jets
and 24 executive jets (17 light jets and 7

large jets). Large executive jet deliveries
were higher in large part due to the first
full quarter of Praetor 600 deliveries, of
which seven aircraft of the type were delivered in the third quarter of 2019. On a
year-to-date basis, the company delivered
54 commercial jets and 63 executive jets
(42 light jets and 21 large jets), which compares to the 57 commercial jets and 55 executive jets (40 light jets and 15 large jets)
Embraer delivered during the first nine
months of 2018. The company reiterates
its 2019 guidance for 85 to 95 commercial
jet deliveries and 90 to 110 total executive jet deliveries, with an increase in both
commercial and executive jet deliveries
planned for the fourth quarter.
Visit Embraer at chalet A47.
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TOGETHER

AMMROC

to Open New
Facility in 2020
H
eadquartered in Abu Dhabi, Advanced Military Maintenance
Repair and Overhaul Center (AMMROC) is a joint venture company owned
by EDGE Group, Lockheed Martin Corporation and Sikorsky Aircraft Corporation (a
Lockheed Martin Company). It is a leading
provider of military aircraft maintenance,
repair and overhaul (MRO) services to the
UAE and regional Armed Forces.
AMMROC is currently in the final stages
of completing a modern facility strategically located in a 1-km2 area near to Al Ain

International Airport. The facility will be a
one-stop-shop supporting over 35 aircraft
types, both fixed and rotary wing platforms for the UAE and regional markets.
“The AMMROC team is excited about our
new Al Ain facility. While we have been
concentrating on fulfilling our obligations
to our UAE customer during the past few
years, our grand opening in Al Ain during the first half of 2020 means we will be
open to the world,” said Tim German, AMMROC’s Chief Commercial Officer (CCO).
As part of the 1.5 million square foot MRO

set-up, the new facility incorporates four
multi-purpose hangars, over 30 back
shops and a dedicated environmentally
controlled paint facility. The support
shops will provide all-inclusive MRO support services, and the component shops
are equipped with test machines, which
are universal in nature. It will provide a
hangar capacity of over 36,500m2 complying with country-specific export control
regulations and proprietary restrictions.
The new MRO facility will offer BLACK
HAWK depot MRO capabilities inclusive of
rotors and transmissions, blades, engines
and aircraft sub-systems. The depot facility is reportedly equipped with the region’s
only dynamic blade testing whirl stand.
“Our new BLACK HAWK nose to tail depot
capabilities can be adapted to service a
range of rotary wing platform types. Built
to international standards, it will be the
hub of one of the world’s finest MRO operations,” German added.
Visit AMMROC at the EDGE stand 605.

E X P A N D I N G
T H E B O U N D A R I E S
O F M R O
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DIAC 2019 Examines

Future of Air Power

U

nder the Patronage of His Highness
Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, Vice President and
Prime Minister of the UAE, Ruler of Dubai,
and with the support of the UAE Ministry
of Defence and the UAE Air Force and Air
Defense, SEGMA held the 9th Dubai International Air Chiefs Conference titled
“The Future of Air Power: Building a more
Agile and Adapting Fighting Force - Balancing the High and Low-Tech Solutions”,
yesterday.
The opening session was inaugurated by
Riad Kahwaji, Chief Executive Officer, SEGMA, who gave a warm welcome to UAE
officials, international delegations, and
industry representatives and valued the
continued distinguished support of the
UAE Ministry of Defense and the UAE Air
Force and Air Defense to DIAC. Kahwaji explained how technological breakthroughs
in Artificial Intelligence, nano technology,
cyber security and 3D printing are providing many opportunities to the world
of defence industry and modern warfare.
For this purpose, the conference’s sessions
explored the challenges that accompany
such technological advances along with
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UAE has
been at the
forefront in
the war on
terrorism

Shk. Ahmed
bin Saeed

the progresses that can take place if such
technologies were adopted appropriately.
On behalf of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, the keynote
speech was delivered by His Highness
Sheikh Ahmed bin Saeed al Maktoum,
President of the Department of Civil Aviation, CEO and Chairman of The Emirates
Group and Chairman of Dubai World.
Sheikh Ahmed praised the timing of the
conference, which comes at a period
where the whole Middle East region, including the Arabian Gulf are witnessing
conflicts undermining peace and stability.
“This requires us to be more united and
vigilant against the forces that undermine
peace and also to maintain the war of ter-

rorism that continues to pose a serious
threat to the international community.
The UAE Air Force and Air Defense has
been at the forefront in the war on terrorism, and has also played a major role in
both combating terror as well as in transporting aid and emergency supplies to
disaster-stricken areas around the world.”
He also discussed the importance of the
UAE’s space programme, which recently
sent its first astronaut, Hazzaa Al-Mansoori
(who was in attendance) on a mission to
the international space station. “This is all
part of a strategy by the UAE leadership
to transfer all sorts of technologies to the
country, including space, aviation, artificial intelligence, 3D printing and information technology in order to become more
self-dependent and self-sufficient.”
The welcome speech was delivered by
Major General Rashed Al Shamsi, Deputy
Commander, UAE Air Force and Air Defense who reiterated the significance of
the Dubai Airshow held biennially, which
brings together both civilian and military
personnel from across countries to interact and cooperate in the defence and security sectors.
17 Nov, 2019

EDGE: DAS’ First Advanced
Technology Partner

H.H. Shiekh Mohamed bin Zayed Al Nahyan with the CEOs of the newly announced technology company EDGE.

O

n November 5, His Highness Sheikh
Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE
Armed Forces, inaugurated EDGE, a company set to reposition the UAE as a notable
global player in advanced technology.
EDGE will be the largest individual presence exhibiting at the Dubai Airshow (DAS).
Integrating over 25 entities from Emirates
Defence Industries Company, Emirates Advanced Investments Group, Tawazun Holding, and other independent organisations,
the company will be the first ever Advanced
Technology Partner of the event in its 30year history. The company is showcasing
the capabilities of 11 subsidiary companies:
ADASI, AMMROC, Al Tariq, Beacon Red,
EARTH, EPI, ETS, GAL, Halcon, Horizon and
Jaheziya.
Furthermore, EDGE is attracting exceptional talent and nurturing critical thinkers of
tomorrow, and will have young innovators
from the Emirates Foundation’s Think Science Program showcasing their scientific
inventions and projects in aerospace from
the EDGE pavilion today.
The company plans to leverage its partnership with the Dubai Airshow to raise its
17 Nov, 2019

profile in the global aerospace industry and
meet with partners to forge and strengthen
strategic relationships for the future. It will
be investing extensively across R&D to develop technologies with transformational
impact, and a state-of-the-art ‘Future Lab’
will project some of these advanced solutions and research areas of focus through a
series of holographic displays.
Priority on National Security
His Excellency Faisal Al Bannai, CEO and
Managing Director, EDGE said: “EDGE will
invest extensively across R&D, working
closely with front-line operators to design
and deploy practical solutions that address
real world challenges.”
He added: “The solution to address hybrid
warfare, lies at the convergence of innovations from the commercial world and the
military industry. Established with a core
mandate to disrupt an antiquated military
industry generally stifled by red tape, EDGE
is set to bring products to market faster and
at more cost-effective price points.”
In contributing to innovation and advanced
technology growth, EDGE will develop
deeper partnerships with world-leading
industry OEMs and defence contractors,
the SME sector and academia alike. Accel-

erating the rate of innovation, it will also be
attracting elite industry experts and talent
from around the globe, to help on a wide
spectrum of modern product development, ranging from ideation to building
cross domain capabilities over its five core
business clusters: Platforms & Systems,
Missiles & Weapons, Cyber Defence, Electronic Warfare & Intelligence, and Mission
Support.
The company is set to implement advanced
technologies such as autonomous capabilities, cyber-physical systems, the Internet of
Things, advanced propulsion systems, robotics and smart materials, with a focus on
artificial intelligence across all its products
and services.
Commenting on EDGE, His Excellency Tareq
Abdul Raheem Al Hosani, Chief Executive
Officer of Tawazun Economic Council (the
UAE’s Defence Enabler) said: “We are invested in managing the uncertainty that technology brings by adapting our focus and
capabilities towards a sustainable defence
and security industry. EDGE will help us
transform our domestic capabilities, while
growing our engagements on defence and
security exports.”
Visit EDGE at stand 605.
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DUBAI AIRSHOW 2019

to WOW Aerospace Industry

including Cargo Connect, Global Air Traffic Management (GATM) and free to attend
conferences in the Space Pavilion: Women in
Space and Tech Talks.
The static display includes civil, business and
military aircraft and helicopters, including an
A330neo displayed by Airbus; a Viking Twin
Otter Series 400 from Viking Aircraft and Cessna Caravan C208B alongside a G120TP from
Grob Aircraft. Emirates Airline is showcasing
its ultra-long range Boeing 777-300, A380800 and Airbus Corporate Jet 319 while the
AURA 100 UAV is on display from Aura Group
of Companies (AGC). Gulfstream will be showing its G500, G600 and G650 aircraft and other
inclusions will be present from the Japanese
Ministry of Defence, the French Air Force
and the UAE Air Force.
Soaring in the sky above the show in the
flying display will be the UAE’s Al Fursan
aerobatic display, in addition to the French
Air Force Patrouille de France, returning for
the first time since 2011. Also flying will be a
Dassault Rafale and a Boeing B787-9 as well
as several helicopters and the world’s only
aerobatic airline, UK-based display team
The Blades.

113
US$ billion

T

he Dubai Airshow, one of the largest
aviation exhibitions in the world, is all
set to welcome the global aerospace industry today, with over 1,300 companies from
160 countries taking part in the five-day event.
Ahead of the show, His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, VicePresident and Prime Minister of the UAE
and Ruler of Dubai tweeted: “Last edition,
the show was rounded off with deals worth
US$113 billion. We are looking forward to an
exceptional edition, starting tomorrow at
Dubai World Central (DWC), the new global
terminal in the world of airports.”
Sheikh Mohammed also toured the site with
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, Chairman of Dubai Civil Aviation
Authority, CEO and Chairman and Chief Executive of Emirates Airline and Chairman of
the Organising Committee of the Dubai Airshow and Major General Abdulla Al Hashmi,
Assistant Undersecretary for Support Services
at the UAE Ministry of Defence.
Over 87,000 aerospace professionals are expected to interact with the exhibitors and
see aircraft in the static and flying displays.
The show features sector specific conferences

Value of deals
secured at the
last edition of
the airshow.
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