نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران

النشرة اليومية
اليوم الثاني
القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي

 18نـوفمبـر 2019

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتحان معرض
دبي للطيران  2019ويشهدان العرض الجوي

افتتح 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 ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بحضور
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب  ..أمس «معرض

محمد بن راشد يتجول في المعرض

ديب الدويل للطريان  « 2019الذي تستضيفه ديب يف مدينة املعارض مبطار آل
مكتوم الدويل ويستمر حتى  21نوفمرب الجاري.
حرض االفتتاح عددا ً من الشيوخ ومعايل الوزراء والقيادات العسكرية يف الدولة
والدول الشقيقة والصديقة.
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محمد بن زايد يقوم بجولة في المعرض
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محمد بن راشـد ومحمد بن زايـد يفتتحان معــــــــــــــــــ

افتتح 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 ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة بحضور سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد ديب
 ..أمس «معرض ديب الدويل للطريان  « 2019الذي
تستضيفه ديب يف مدينة املعارض مبطار آل مكتوم
الدويل ويستمر حتى  21نوفمرب الجاري.
كام شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن
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راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل
جانبهام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم ويل عهد ديب وسمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة العرض الجوي الذي جرى
عرص اليوم يف سامء معرض ديب الدويل للطريان
 2019حيث قدمت عدد من طائرات الفانتوم

األمريكية املقاتلة وطائرات سوخوي الروسية
وطائرات فرنسية حربية عروضا جوية متنوعة
عكست مهارات الطيارين والتقنية العالية التي
تتمتع بها هذه الطائرات من الجيل الجديد
كام قدم «فرسان اإلمارات» عروضا جوية
رائعة كمشاركة وترحيب من فريق الفرسان
بضيوف املعرض ونالت عروضهم واستعراضاتهم
الجوية استحسان الحضور
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
/18نـوفمبـر2019/

ــــــــــــــــــرض دبي للطيران ويشهدان العرض الجوي

الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» قد استقبل يف
قاعة االستقبال الرئيسية يف املعرض وإىل جانبه
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رؤساء
الوفود الرسمية املشاركني يف افتتاح املعرض
مرحبا سموه بالضيوف ومتمنيا لهم إقامة طيبة
يف ربوع دولتنا.
حرض افتتاح املعرض  ..سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن
/18نـوفمبـر2019/

سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب للطريان
الرئيس األعىل ملجموعة طريان اإلمارات
رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض وسمو
الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم
ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
التسامح ومعايل محمد بن أحمد البواردي
وزير دولة لشؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات
املسلحة إىل جانب عدد من الشيوخ ومعايل
الوزراء وكبار املسؤولني يف الدولة.
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محمد بن راشد يتجول في أروقة المعرض

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم بجولة تفقدية يف القاعة الرئيسية للمعرض
التي تضم بني جنباتها العديد من الرشكات
الوطنية والعاملية املتخصصة يف تقنيات الطريان
املدين والعسكري.
وتوقف سموه يف بداية جولته يف جناح «لوكهيد
مارتني» األمريكية املتخصصة يف صناعة الطريان
وتقنياته واستمع سموه من القامئني عىل الجناح إىل
رشح حول آخر مبتكرات صناعة الطريان يف الرشكة
األمريكية .
كام توقف سموه عند جناح «مرشوع محمد
بن راشد للطريان» الذي يقام يف ديب الجنوب عىل
مساحة  7كيلومرتات مربعة ويضم مراكز كربيات
الرشكات العاملية املتخصصة يف صناعة الطريان
باإلضافة إىل رشكات الدعم اللوجستي والبحوث
والدراسات املتعلقة بهذا القطاع .
وتوقف سموه كذلك عند جناح رشكة «إيرباص»
املتخصصة يف صناعة الطريان املدين ثم واصل
سموه الجولة وعرج عىل جناح رشكة «السالم»
السعودية املتخصصة يف تهيئة وتجهيز وتصنيع
أجزاء من الطائرات  ..كام توقف سموه عند جناح
رشكة «إيدج» اإلماراتية املتخصصة يف الصناعات
الدفاعية.
وزار سموه خالل الجولة جناح «سرتاتا» إحدى
رشكات مجموعة مبادلة اإلماراتية التي تتخذ من
مدينة العني مقرا ملصانعها وتختص يف صناعة
هياكل الطائرات وتقنياتها.
وعرج سموه أيضا عىل جناح رشكة «بوينج»
العاملية لصناعة الطائرات العمالقة واملتطورة
واسمتع سموه من مسؤويل الرشكة إىل التطور
املتزايد الذي تشهده صناعة الطريان يف الرشكة .
واختتم سموه جولته يف جناح جمهورية أوكرانيا
التي تعرض آخر تقنياتها يف عامل صناعة الطريان
..كام تفقد سموه عددا من الطائرات الحربية
واملدنية الجامثة يف الفضاء الخارجي للمعرض
واستمع سموه من ممثيل الرشكات املصنعة لهذه
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الطائرات إىل رشح حول تقنيات كل طائرة ونوعها
واستخداماتها والتطور التقني الذي تتميز به كل
طائرة.
وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم عن ارتياحه بالتواجد الدويل الكبري جنبا
إىل جنب مع الرشكات الوطنية والعربية تحت

مظلة معرض ديب الدويل للطريان يف نسخته الـ 16
مرحبا سموه بضيوف الدولة من عارضني ووفود
رسمية و زوار جاءوا إىل دولتنا من كل حدب
وصوب  ..وأعرب سموه عن أمله يف أن يعودوا إىل
بالدهم حاملني ذكريات طيبة عن دولة اإلمارات
وشعبها وأصالتها وتراثها.
/18نـوفمبـر2019/

محمد بن زايد يقوم بجولة في المعرض

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ..أن قطاع الطريان يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة حقق تطورا كبريا خالل الفرتة
املاضية ،ويعد أحد املحركات املهمة لالقتصاد
الوطني.
وأضاف سموه  -خالل زيارته معرض ديب الدويل
للطريان  2019إن دولة اإلمارات تهتم بتعزيز صناعة
الطريان وتوجه استثامرات كبرية إليها ،وتعمل عىل
إقامة رشاكات فاعلة فيها مع الدول املتقدمة يف
هذا املجال ،وتوفر كل اإلمكانات واملقومات التي
تساعد عىل تطويرها ودفعها إىل األمام بجانب
اكتساب التكنولوجيا الخاصة بها وتوطينها وبناء
كوادر إماراتية متخصصة فيها.
وأشار سموه إىل وجود ثقة عاملية متنامية
بصناعة الطريان اإلماراتية ومنتجاتها وهو ما يتجسد
يف التعاون املثمر بني الرشكات اإلماراتية العاملة يف
هذا املجال ونظرياتها يف العامل ،واإلقبال امللموس
عىل رشاء األجزاء التي يتم تصنيعها يف اإلمارات من
قبل الرشكات الدولية الكربى.
وتجول سموه يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة يف األجنحة املختلفة للمعرض وتعرف إىل
الرشكات املشاركة فيه من مختلف دول العامل..
ورحب باملشاركني وتبادل الحديث مع العديد من
/18نـوفمبـر2019/

املسؤولني والقادة العسكريني ومسؤويل رشكات
الطريان حول أحدث التكنولوجيا املعروضة يف
مجال الطريان املدين والعسكري ،والتطورات الحالية
واملستقبلية يف هذا املجال وكيفية االستفادة منها،
وما ميثله معرض ديب للطريان من أهمية عاملية يف
هذا الخصوص.
وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان عىل زيارة أجنحة الرشكات الوطنية املشاركة
يف املعرض والتعرف عىل املنتجات التي تعرضها
ورؤيتها حول مستقبل صناعة الطريان يف دولة
االمارات العربية املتحدة وسبل تطويرها.

وأكد سموه أن معرض ديب للطريان أصبح من
أهم وأبرز معارض الطريان عىل املستوى العاملي
وميثل منصة دولية رئيسية لعرض أحدث ما
توصلت إليه التكنولوجيا يف مجال الطريان والدفاع،
ويوفر فرصة كبرية للرشكات املتخصصة يف هذا
املجال لعرض منتجاتها والنقاش والحوار حول
حارض صناعة الطريان يف العامل ومستقبله خاصة مع
الحضور الكبري واملتنوع يف املعرض والذي يتسع من
دورة ألخرى ،يف تأكيد موقع اإلمارات مركزا عامليا
السترشاف املستقبل يف املجاالت املختلفة ويف مجال
الطريان بشكل خاص.
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محمد بن راشد يستقبل رئيسة وزراء بنجالديش

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» يف مقر معرض ديب الدويل للطريان
أمس معايل الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجالديش التي
شاركت عىل رأس وفد عسكري من بنجالديش يف افتتاح معرض ديب الدويل
للطريان .

وقد تبادل سموه و رئيسة وزراء بنجالديش الحديث حول عدد من املواضيع
املتصلة بتعزيز عالقات الصداقة بني البلدين .
وأشادت رئيسة وزراء بنجالديش يف معرض حديثها باملستوى العايل الذي
يتميز به معرض ديب الدويل للطريان إدارة وتنظيام واستقباال وتسهيالت
لوجستية توفرها دولة اإلمارات للعارضني والزوار عىل حد سواء.

البواردي يلتقي رئيس هيئة األركان المشتركة األردني
استقبل معايل محمد بن أحمد
البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع
مبكتبه يف معرض ديب للطريان 2019
اللواء ركن طيار يوسف أحمد الحنيطي
رئيس هيئة األركان املشرتكة األردين
بحضور سعادة مطر سامل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع وكبار الضباط
والوفد املرافق للضيف .رحب معايل
وزير دولة لشؤون الدفاع برئيس هيئة
األركان املشرتكة األردين واستعرضا
مجاالت التعاون والتنسيق يف عدد من
املجاالت العسكرية والدفاعية يف ظل
الحرص املشرتك لرفع مستوى التعاون
إىل آفاق أوسع ومبا يحقق املصالح
املشرتكة .وأشاد رئيس هيئة األركان
املشرتكة األردين مبعرض "ديب للطريان
 "2019الذي يعترب الحدث األهم يف
مجال معارض الطريان والذي يستقطب
كربيات الرشكات العاملية املصنعة
ألنظمة الطريان.
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/18نـوفمبـر2019/

محمد بن زايد يلتقي رئيسة وزراء بنغالديش

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أمس معايل الشيخة حسينة واجد
رئيسة وزراء جمهورية بنغالديش الصديقة وذلك عىل هامش فعاليات
الدورة الــ  16ملعرض ديب الدويل للطريان.
ورحب سموه مبعايل الشيخة حسينة وبحثا عالقات الصداقة والتعاون
بني البلدين وسبل دعمها وتعزيزها مبا يحقق املصالح املتبادلة لدولة
اإلمارات وجمهورية بنغالديش الصديقة.
كام استعرض الجانبان خالل اللقاء عددا من القضايا ذات االهتامم

املشرتك وتبادال وجهات النظر بشأنها .وتطرق سموه ورئيسة وزراء
بنغالديش إىل فعاليات الدورة الـ  16ملعرض ديب الدويل للطريان وأهميته
يف تعزيز مكانة دولة اإلمارات واملنطقة وريادتها يف مجال صناعة
املعارض والطريان وصياغة توجهاتها واسترشاف مستقبلها .وأكد الجانبان
يف ختام اللقاء حرصهام املشرتك عىل تطوير مجاالت التعاون واالرتقاء بها
مبا يحقق املنفعة املتبادلة واملصالح املشرتكة للبلدين وشعبيهام خاصة
يف القطاعات التي تدعم التنمية املستدامة وتسهم يف تحقيق التقدم
واالزدهار لشعبيهام.

محمد بن زايد يستقبل عددا من المسؤولين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة امس  -كال عىل حده  -معايل دينيس
مانتوروف وزير الصناعة والتجارة يف جمهورية
روسيا االتحادية وليان كاريت النائب التنفيذي
لرئيس رشكة بوينج والرئيس التنفيذي لقطاع
الدفاع والفضاء واألمن يف الرشكة وايريك ترابيري
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لرشكة داسو
/18نـوفمبـر2019/

للطريان  ..املشاركني يف فعاليات الدورة الــ 16
ملعرض ديب الدويل للطريان . 2019
ورحب سموه بضيوف الدولة ومتنى لهم التوفيق
والنجاح يف مشاركاتهم يف املعرض .وبحث سموه
والحضور فرص التعاون املشرتك بني دولة اإلمارات
والدول واملؤسسات التي ميثلونها يف املعرض مبا
يحقق املصالح املتبادلة خاصة يف مجاالت صناعة
الطريان والفضاء واالستثامر فيه .كام جرى استعراض

عدد من القضايا ذات االهتامم املشرتك وتبادل
وجهات النظر بشأنها .وتبادل سموه وضيوف
الدولة الحديث حول أهمية فعاليات معرض ديب
الدويل للطريان  - 2019الذي تشارك فيه حوايل 160
دولة و 1300رشكة و 165طائرة مدنية وعسكرية -
ملا ميثله من منصة عاملية لعرض أحدث ما توصل
إليه القطاع وأنتج يف مجال صناعة الطريان والدفاع
والفضاء وتقنياتها.
7
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رئيس األركان يبحث التعاون العسكري
مع كبار القادة الزائرين للمعرض

خالل استقبال رئيس هيئة األركان املشرتكة األردين

استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف
معرض ديب للطريان  2019كال عىل حدة سعادة
اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة األركان
املشرتكة األردين و سعادة الفريق اول طيار اينزو
فيتشاريل رئيس اركان الدفاع اإليطايل .
جرى خالل اللقائني استعراض عالقات
التعاون بني دولة اإلمارات ،وكل من األردن و
إيطاليا وجوانب تعزيزها وتطويرها مبا يخدم
املصلحة املشرتكة ،إضافة إىل الشؤون ذات
الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية .وتبادل
األحاديث حول أهمية انعقاد معرض ديب
الدويل للطريان ،باعتباره حدثا عسكريا عامليا،
يستقطب كبار الرشكات العاملية املصنعة
ألنظمة الطريان ،ويؤمه كبار املسؤولني وصناع
القرار من دول املنطقة ملا يوفره من أرضية
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رئيس اركان الدفاع اإليطايل

تعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول
العامل .وأشاد الضيفني بحسن إدارة وتنظيم

املعرض ،وما يشهده من إقبال متواصل،
يربهن عىل نجاح دولة اإلمارات وريادتها يف
الصناعة املعرضية.

/18نـوفمبـر2019/

قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف معرض دبي للطيران

العلوي خالل استقباله قائد القوات الجوية امللكية السعودية

استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص
محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي
يف مكتبه مبعرض ديب للطريان  2019كال عىل حدة
سعادة امري اللواء محمد الحجام رئيس اركان جيش
الطريان التونيس والفريق طيار محمد عباس حلمي
قائد القوات الجوية املرصية ومعايل غولوفتشينكو
رومان الكساندروفيتش وزير الدولة للجنة
الصناعات العسكرية يف بيالروسيا والفريق اول

العلوي خالل استقباله رئيس اركان القوات الجوية الربيطاين

طيار مايك ويغسون رئيس اركان القوات الجوية
الربيطاين.
كام استقبل قائد القوات الجوية نظريه األمري
الفريق الركن تريك بن بندر بن عبدالعزيز آل
سعود قائد القوات الجوية امللكية السعودية
والفريق اول حاج فندي قائد القوات الجوية
املاليزي .وتم خالل اللقاءات بحث أوجه التعاون
الثنايئ ،والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بني دولة

اإلمارات ودولهم الشقيقة والصديقة ،إىل جانب
مناقشة عدد من املواضيع ذات االهتامم املشرتك.
حرض اللقاءات عدد من كبار ضباط القوات الجوية
والدفاع الجوي والوفد املرافق للضيف.
وأشاد الضيوف بحسن التنظيم واإلعداد ملعرض ديب
للطريان يف دورته الحالية مؤكدين املكانة املتميزة
التي وصلت إليها دولة االمارات يف مجال تنظيم
املعارض الدولية يف مختلف تخصصاتها.

قائد القوات البحرية يستقبل عدداً من ضيوف دبي للطيران
استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ
سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان،
قائد القوات البحرية ،مبكتبه يف معرض
ديب الدويل  2019اللواء بحري رودين
ديوالت نائب قائد القيادة املركزية
البحرية األمريكية ..وعددا من روؤساء
الرشكات العاملية املشاركة يف املعرض .وتم
خالل اللقاءات التي حرضها عدد من كبار
ضباط القوات البحرية ،وأعضاء الوفود
الزائرة ،استعراض أوجه التعاون ،ومناقشة
عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة.

القحطاني يلتقي عددا من ضيوف معرض دبي الدولي للطيران
استقبل اللواء ركن طيار فالح محمد
القحطاين الوكيل املساعد للسياسات
والشؤون االسرتاتيجية يف معرض
ديب للطريان  2019كال عىل حدة
الفريق سكوت كيندسيفرت نائب
رئيس اللجنة العسكرية لحلف شامل
األطليس «الناتو» ،وسعادة إيلني لورد
وكيل وزير الدفاع األمرييك لالستحواذ
واالستدامة والوفد املرافق لها .وجرى
خالل اللقاءين بحث عالقات التعاون
والصداقة التي تربط دولة اإلمارات
/18نـوفمبـر2019/

العربية املتحدة مع «الناتو» ومع
الواليات املتحدة األمريكية خاصة
فيام يتعلق بالشؤون العسكرية
والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها
مبا يخدم املصالح املشرتكة .من
جانبها أشادت إيلني لورد خالل اللقاء
بالتنظيم املتميز ملعرض ديب للطريان
هذا العام وما تضمنه من فعاليات
متميزة وحجم املعروضات املشاركة،
والعروض الحية املبهرة ألحدث
الطائرات املشاركة.
9

النشرة اليومية  /اليوم الثاني

وزير الدفاع السوداني لـ « درع الوطن

العالم يترقب معرض دبي لعرض أخر تقنيات الطيران
الدفاعي والمدني
أكد الفريق أول ركن جامل الدين عمر محمد ،وزير
الدفاع السوداين أن نسخة هذا العام من معرض ديب
للطريان جاءت مميزة وإستثنائية من كل النواحي،
من واقع املشاركة الدولية الواسعة ،مشرياً يف الوقت
عينه أن املعرض يشهد تطوراً ملحوظاً يف كل عام،
ويؤكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تويل مجال
صناعة وتقنية الطريان يف قطاعاته املختلفة من
دفاعي ومدين إىل جانب الفضاء ،أهتامماً متعاظامً
وضعها يف مقدمة الدول كمنصة عاملية تلتقي عربها
كربى الرشكات العاملية لعرض منتجاتها وأخر ما
توصلت إليه تكنولوجيا الطريان.
وقال الفريق أول ركن جامل الدين عمر « هذا
العام يشهد املعرض مشاركة عاملية مقدرة ،وهو ما
يربهن املكانة البارزة التي تحتلها اإلمارات كدولة
رائدة وقائدة لها إسهاماتها الواضحة يف مجال
صناعة وتقنية الطريان ،كام يعترب املعرض فرصة
للعامل أجمع الكتشاف تقنيات ،معدات وشبكات
جديدة يف ظل حضور قادة صناعة الطريان من كل
أنحاء العامل ،مضيفاً وهو يعترب أيضا فرصة سانحة
طيبة إلظهار مدى تطور اإلمارات يف هذا القطاع
الحيوي الهام».

وأشار وزير الدفاع السوداين إىل أن معرض ديب
للطريان ميثل تظاهرة إقتصادية شهدت الكثري من
التنوع خصوصاً يف ظل مشاركة عاملية ألكرث من 1300
رشكة عاملية ،ما يجعله ملتقي ملتقى عاملي تحرص
الكثري من الدول وكربى الرشكات العاملة يف هذا
املجال للمشاركة فيها ،وأضاف «نحن يف السودان
ووزارة الدفاع حريصون دامئا عىل املشاركة يف مثل
هذه املعارض وامللتقيات اإلقليمية والدولية ،وايضا
شاركت قواتنا الجوية يف املؤمتر املصاحب للمعرض.

تبادل الخربات
وتابع «مام الشك فيها أن مثل هذه املؤمترات
العاملية يستفيد منها جميع املشاركني بتبادل
الخربات والتجارب ،واألطالع عىل أخر ما توصلت
إليه صناعة الطريان الدفاعي واملدين ،وأمتدح
مشاركة رشكة صافات لصناعة الطريان السودانية
وأصفاً ما تقدمه الرشكة السودانية يف هذا
املجال باألنجاز الكبري ،رغم الحصار اإلقتصادي
املفروض عىل السودان منذ عهد النظام السابق،
كاشفاً بأن الرشكة ظلت تقدم منتجاتها بكوادر
سودانية خالصة وتتيح الفرصة لتدريب الطيارين
العسكريني وهو ما جعلنا نفخر بكل ما تقدمه
للسودان ولدور الجوار الذين يستعينون بخرباتها
لثقل تجاربهم يف مجال الطريان.
ونوه إىل أن مشاركة رشكة صافات صناعة الطريان
متثلت يف عرض منتجات الرشكة يف أخر ما توصلت إليه
من تقنيات وتصنيع قطع الغيار والتدريب ،وهي األن
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معرض دبي للطيران
تظاهرة إقتصادية
عالمية ..واإلمارات
قبلة العالم لتحصيل
المعرفة والتطور في
كل مناحي الحياة
حريصون على
المشاركة في هذا
الملتقي الدولي
إلكتساب الخبرات..
وفخورون بما تقدمه
شركة صافات لصناعة
الطيران السودانية

تتجه نحو أنتاج وتصنيع الطائرات املروحية واملسرية
وثقتنا كبرية يف كفاءات هذه الرشكة الوطنية الرائدة
يف مجال صناعة الطريان وقطع الغيار والتدريب “.

تظاهرة اقتصادية
وأكد الوزير السوداين ،أنه شاهد وشارك يف الكثري
من املعارض الدولية ،غري أنه شدد عىل أن معرض
ديب للطريان يتميز عن سائر املعارض العاملية يف
مجال الطريان ملا يشهده من تطور ملحوظ ،وقال
« الدول الناشئة والنامية بأمكانها أن تستفيد كثريا ً
من هذا املعرض من واقع تواجد عدد كبري لدول
رائدة يف مجال صناعة الطريان ،مضيفاً « دولة
اإلمارات يف منطقة الرشق األوسط تنافس أعرق
وأكرب الدول يف تنظيم امللتقيات العاملية ووهو ما
جعلها قبلة للعامل لتحصيل املعرفة والتطور يف كل
مناحي الحياة».
وقال « هذا املعرض تظاهرة إقتصادية شاهدنا
عربه كيفية التنظيم والتخطيط لألنتاج خصوصاً
املنتج اإلمارايت كمنتج عريب وكيفية تطوره بأخر ما
توصلت إليه تقنيات الطريان ،كام وقفنا عىل تجربة
دولة اإلمارات الرائدة يف الفضاء والتي تكللت مؤخرا ً
بأرسال أول رائد فضاء عريب ملحطة الفضاء الدولية
وهو بكل تأكيد أنجاز عريب أصيل يدعو للفخر وميثل
دافعاً ومحفزا ً لبقية الدول ليك تحذو حذو اإلمارات”.
ومثن الوزير دعوة دولة اإلمارات للسودان ووزارة
الدفاع للمشاركة يف املؤمتر ومعرض ديب للطريان،
مشريا ً إىل أنها فرصة طيبة ألكتساب املزيد من الخربات
وأستكشاف أخر تقنيات وتكنولوجيا صناعة الطريان،
وأشاد بالتنظيم الباهر للمعرض ،مبيناً أن هذا ليس
بغريباً عىل دولة اإلمارات والتي دامئاً ما تستضيف
كربي األحداث العاملية يف شتي املجاالت.
/18نـوفمبـر2019/

عبد اللطيف الشامسي لـ «درع الوطن»:

كليات التقنية العليا تعتزم إدراج أحدث
التقنيات المعروضة ضمن مناهجها
كشف الدكتور عبد اللطيف الشاميس يف جناحها مبعرض ديب الدويل للطريان
مدير مجمع كليات التقنية العليا لـ»درع مجموعة من املشاريع املبتكرة التي تعتمد
الوطن» ،عن حرص الكليات عىل املشاركة عىل استخدام التقنيات الحديثة والذكاء
يف معرض ديب الدويل للطريان ؛ كمؤسسة االصطناعي بهدف ابرام عقود مع الرشكات
تعليمية رائدة يف مجال التعليم و تأهيل املعنية واملؤسسات الصناعية ذات الصلة
الكوادر املواطنة ،وذلك بهدف فتح قنوات مبجال صناعة الطائرات ،وتبني مشاريع
للتعاون مع الرشكات العاملية يف مجال الطلبة ،فضال عن االستفادة من خرباتهم
علوم وصناعة الطريان التي تشهد تحوالت وتدريب الطلبة ،وتحقيق استفادتهم من
وتطورات مستمرة بفضل التكنولوجيا الرشكات الكربى املشاركة باملعرض.
وقال أن هدف الكليات من إطالق
الحديثة والذكاء االصطناعي ،من أجل إدراج
هذه املستجدات ضمن مناهج كلية هندسة الجيل الرابع هو تحويل املشاريع الطالبية
إىل منتجات تجارية مام يجعل التعاون بني
الطريان بكليات التقنية.
وأكد الدكتور الشاميس أهمية هذا املعرض الكليات واملؤسسات الصناعية سواء املحلية
والعاملية ،أصبح إلزامي للتعرف
الذي سيعزز من مسريتها
عىل أحدث التقنيات
التعليمية من خالل «خطة
الحديثة ،مشريا إىل أن
الجيل الرابع» التي متثل
مثل هذه املعارض
تحوال جديدا يف دورها
توفر منصة احتكاك
كمؤسسة تعليم عايل
بني الطلبة وأفضل
تتميز بريادتها يف
املستشارين يف العامل
التعليم التطبيقي،
يف صناعة وعلوم
للكليات
وتتيح
الطريان والتعرف عىل
استغالل مشاركاتها
ما هو جديد وربط
فيه وتوقيع بعض
مشاريعهم باحتياجات هذه
االتفاقيات التي تسمح
الجهات.
بإدراج تقنياتهم الحديثة
وأضاف أن طالب كليات
ضمن مناهجنا ،كام تكسب
مشاركتنا في
التقنية العليا يشاركون يف
طلبتنا باملهارات والخربات
الالزمة وتطلعهم عىل معرض دبي الدولي بعض الجلسات والندوات
أحدث وأفضل املستجدات للطيران تعزز خطة من أجل صقل خرباتهم
والتعرف عىل كل ما هو
العاملية يف هذا القطاع.
الجيل الرابع
جديد يف علوم الطريان.
وأوضح أن الكليات
وأوضح مدير مجمع كليات التقنية العليا
تحفز طلبة كلية الهندسة السيام هندسة
الطريان عىل املشاركة يف هذا املعرض ان تخصص هندسة الطريان من التخصصات
العاملي بهدف االطالع عىل أحدث الوسائل املتميزة التي تطرحها الكليات والتي تتامىش
التكنولوجية الحديثة املستخدمة يف مجال مع رؤى القيادة الرشيدة املستقبلية ،كونه
يؤهل خريجني يتمتعون مبهارات عالية
علوم وصناعة الطريان.
وأشار إىل أن ما مييز مشاركة الكليات وعاملية يف مجال تصميم وتصنيع الطائرات
يف هذه الدورة من املعرض تواكب إطالق باالضافة لصيانتها ،والطلبة امللتحقني
الجيل الرابع لكليات التقنية والذي نحرص بالربنامج يظهرون مهارات ابداعية ،حيث
فيه عىل تخريج رشكات وتحويل املشاريع عرضوا خالل معرض الطريان ،جانبا من
الطالبية إىل منتجات تجارية مشريا إىل أن مشاريعهم الهندسية املتعلقة بتصميم
التواصل املؤسسات والرشكات الكربى يف طائرات بدون طيار والتي متثل احدث
صناعة الطائرات والتعرف عىل احتياجاتها التقنيات اليوم يف عامل الطريان ،واستعرضوا
وربطها باملشاريع الطالبية والتي أضحت قدرات عالية يف التحكم يف هذه الطائرات،
أولوية تسعى إليها كليات التقنية العليا من واستخدام مواد حديثة يف تصميمها متتاز
أجل تدريب الطلبة عىل مهارات املستقبل بالخفة ورسعة التجميع والقدرة عىل التعامل
لتهيئتهم لسوق العمل املستقبيل بكل ما مع بيئات مختلفة ،وكذلك عرضهم ألفكار
حديثة لتوظيف الطائرات بدون طيار يف أداء
يحمله من تحديات.
وأضاف أن كليات التقنية العليا تستعرض خدمات مدنية متنوعة.
/18نـوفمبـر2019/

بقلم :يوسف جمعه الحداد
رئيس التحرير

“إيدج” ...عنوان الصناعات
الدفاعية اإلماراتية
جاء إطالق مجموعة التكنولوجيا املتقدمة “إيدج”
ليدشن ملرحلة جديدة يف مسرية دولة اإلمارات
املبهرة نحو توطني التكنولوجيا املتقدمة خاصة تلك
املرتبطة بالصناعات الدفاعية ،وليؤكد يف الوقت ذاته
أن اإلمارات تسري بخطى ثابتة وواثقة نحو تعزيز
تنافسيتها عىل الصعيد الدويل يف هذا املجال ،بعد أن
أصبحت الصناعات الدفاعية الوطنية تحظى بالثقة
ويتزايد اإلقبال عليها يف معظم املعارض الدفاعية
املتخصصة عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.
إذا كانت الصناعات الدفاعية الوطنية اإلماراتية قد
شهدت نقلة نوعية يف اآلونة األخرية ،وباتت تتمتع بثقة
عاملية متنامية ،وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة
من أجل تطويرها وتحديثها ،وتوفري الظروف املالمئة
لنموها ،فإن مجموعة “إيدج” الجديدة ستعزز من
هذه املسرية الناجحة ،وستنتقل بالصناعات الدفاعية
الوطنية إىل مرحلة جديدة أكرث متيزا ً وتنافسية،
خاصة أن الفلسفة التي تتبناها “إيدج” تنطلق من
عدة مبادئ أساسية ،وهي املوهبة والرشاكة واإلحالل
التكنولوجي ،كام أنها ستعمل وفقاً لرؤية اسرتاتيجية
جديدة تعيل من قيم اإلبداع واالبتكار والتطوير،
سواء لجهة االهتامم باالستثامر يف البحوث النوعية،
خاصة تلك املرتبطة بالتكنولوجيا املتقدمة والصناعات
الدفاعية ،أو لجهة العمل عىل تعزيز الرشاكات
االسرتاتيجية مع كربى الرشكات العاملة يف قطاع الدفاع
وصانعي املعدات األصلية الرائدين عىل مستوى العامل،
واالستفادة من خرباتها املتقدمة ،وميا يعزز من مستوى
الصناعات الدفاعية اإلماراتية ،أو لجهة العمل عىل
ترسيع وترية االبتكارات من خالل جذب صفوة خرباء
وأصحاب الكفاءات من حول العامل من أجل املساعدة
يف توطني التكنولوجيا الدفاعية املتقدمة يف اإلمارات،
وبناء قاعدة عريضة من الكوادر املواطنة التي تقود
هذا القطاع االسرتاتيجي يف املستقبل.
بإطالق مجموعة التكنولوجيا املتقدمة “إيدج” تضع
اإلمارات لنفسها أهدافاً طموحة ،وهي تعزيز تنافسية
صناعاتها الدفاعية عىل الصعيد العاملي ،والوصول إىل
أسواق جديدة  ،والتحول إىل مركز إقليمي للتكنولوجيا
الدفاعية املتقدمة من خالل استقطاب الرشكات
الرائدة يف هذا القطاع االسرتاتيجي الواعد ،وهي قادرة
عىل تحقيق ذلك  ،خاصة أنها متتلك املقومات التي
تؤهلها لذلك.
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حلول رقمية للحد
من مخاطر طائرات
بدون طيار
يمكن لألبراج الرقمية
اكتشاف الطائرات بدون
طيار وتحديد هويتها
تسببت الطائرات الصغرية بدون طيار ( )dronesمؤخ ًرا يف توقف تام لحركة
الطريان يف العديد من املطارات الرئيسية ،وعىل الرغم من صغر الطائرات
املارقة بدون طيار وسهولة استخدامها كأدوات أو كألعاب ،فإنها ميكن أن
تسبب مشكلة كربى عند طريانها بالقرب من املطارات ،سواء كان ذلك عن
طريق الصدفة أو عن طريق االستخدام بقصد إحداث أرضار.
وتعترب الحلول الرقمية للتحكم يف الحركة الجوية املقرتنه باستخدام الرادارات
التي تتمتع بخاصية اكتشاف الطائرات بدون طيار هي الحل األمثل للمطارات.
وكامهو معروف فأن تشغيل املطارات يعد أم ًرا معق ًدا ،وهو حساس ألي
عوائق أو انقطاعات يف أنظمة التشغيل .وتعني حلول وأنظمة التحكم يف
الحركة الجوية الرقمية أن العديد من عمليات التحكم يف الحركة الجوية آلية
ومرقمنة.
استخدام الكامريات والشاشات الرقمية
وعىل سبيل املثال ،ميكنك من خالل استخدام الكامريات والشاشات الرقمية
يف برج التحكم الحصول عىل رؤية ليلية أفضل بكثري ،كام ميكنك عرض معلومات
إضافية مثل بيانات الطقس أو أحوال الرؤية ،وبإمكانك أيضاً إضافة تقنية
التتبع إىل الشاشات؛ بحيث يتم تلقائ ًيا اكتشاف الطائرات القادمة ومتييزها عىل
الشاشات ،مام يسهل عملية املراقبة عىل أنظمة مراقبة الحركة الجوية.
وتتيح هذه التقنية أيضً ا التحكم يف املطارات عن بُعد ،حيث يتعامل برج
رقمي واحد مع مطار واحد أو عدة مطارات.
رادار  Saab’s Giraffe 1Xمثايل يف عملية االكتشاف
عندما يتعلق األمر بالرادار يف املطارات ،تتمثل إحدى القضايا يف أن العديد من
املطارات تعتمد عىل خدمة املراقبة الرادارية الوطنية فيها ،ويف الحاالت التي
تستخدم فيها املطارات رادار مراقبة ثنايئ األبعاد ،فإن هذه املطارات تعاين
صعوبات يف تحديد الطائرات بدون طيار إ ْذ يفتقر الرادار ثنايئ األبعاد إىل
بيانات االرتفاع التي تتوافر يف الرادار ثاليث األبعاد .ال تشكل هذه عادة مشكلة
عند تتبع الطائرة يف املطارات ألن أجهزة اإلرسال واالستقبال يف الطائرات توفر
بيانات االرتفاع ،غري أن الطائرات بدون طيار غري مجهزة بهذه األجهزة لذا
يواجه الرادار ثنايئ األبعاد صعوبة يف اكتشافها.
تحديات تواجه املطارات
وهناك تحد آخر يواجه املطارات التي تستخدم الرادار التقليدي ثنايئ األبعاد
وهو أن الطائرات بدون طيار ال تبدو صغرية ج ًدا بالنسبة للرادار فحسب ،بل
إنها تتميز أيضاً بأمناط حركة مشابهة جدا ً للطيور .فقد يكون هناك ألف طري
موجودة يف نطاق  10كم من املطار ،وبالتايل فإن رادارات املراقبة التقليدية
مربمجة بحيث تقوم بتحديد الطيور مبا يسمى بالبلبلة الرادارية ،التي يتم
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إزالتها من صورة الرادار .يف السنوات األخرية ،سببت طائرات بدون طيار بالقرب
من املطارات عمليات إغالق يف عدة مناسبات ،مام تسبب يف حاالت توقف
كربى يف تلك املطارات.
رادارات Giraffe
يعترب الرادار  Saab’s Giraffe 1Xمثالياً يف مجال االكتشاف ألجل املطارات،
حيث يغطي املطار بأكمله واملنطقة املحيطة به .وشأنه شأن جميع رادارات
 Giraffeالتي تنتجها رشكة  ،Saabفهو ثاليث األبعاد مام يعني أنه يوفر بيانات
االرتفاع الالزمة لتتبع الطائرات بدون طيار بدقة .وتحتوي رادارات Giraffe
أيضً ا عىل برنامج إضايف اختياري الكتشاف الطائرات بدون طيار وتحديد
هويتها ،حيث يوفر تحديثاً كل ثانية ،إلعالمك بوجود طائرات بدون طيار ،كام
أن مجموعة املعايري املتطورة فيه قادرة عىل التمييز بني الطائرات بدون طيار
والطيور.
ميكن لألبراج الرقمية اكتشاف الطائرات بدون طيار وتحديد هويتها بطريقة
جديدة متاماً ،حيث تقوم آلياً بتغذية املعلومات تلقائيًا أثناء تشغيل الربج
الرقمي؛ وهذا يعني أن أجهزة التحكم يف الحركة الجوية يتم تنبيهها تلقائياً
مبجرد اكتشاف طائرة بدون طيار.
/18نـوفمبـر2019/
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رئيس أركان قوات الدفاع الشعبي التنزاني لـ «درع الوطن»:

المعرض منصةعالمية رائدة

بقلم :محمد خلفان الصوافي

معرض استثنائي

معرض دبي للطيران
يعد منصة رائدة
إللتقاء األفكار
والخبرات

حوار :النقيب خلفان محمد الكعبي
أشاد الفريق الركن يعقوب حسن ،رئيس
أركان قوات الدفاع الشعبي التنزانية،
مبعرض ديب للطريان  2019الذي حاز
عىل مكانة عاملية مرموقة باعتباره من
أرقى وأكرب املعارض العاملية املتخصصة
وأحد أهم وأكرب املعارض يف مجال
الطريان يف العامل.
ويف حوار أجرته النرشة اليومية ملجلة
«درع الوطن» أعرب الفريق الركن
يعقوب حسن ،رئيس أركان قوات الدفاع
الشعبي التنزانية ،عن سعادته مبشاركته
يف معرض ديب الدويل للطريان للمرة
األوىل قائال :تعترب هذه املرة األوىل التي
أزور فيها معرض ديب الدويل للطريان،
مشريا إىل أنه شهد معرض ومؤمتر
أيدكس لألمن والدفاع يف أبوظبي».
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وأضاف الفريق الركن حسن أن لكل
معرض هويته الفريدة ،مشريا إىل أهمية
معرض ديب للطريان والتي تتجىل واضحة
من خالل عدد الزوار وأعضاء الوفود
املشاركني يف املعرض والتي تدعو إىل
األنبهار والفخر من أبناءء هذه الدولة،
باإلضافة إىل أن الرشكات والدول وكافة
العاملني يف قطاع علوم وصناعة الطريان
والتكنولوجيا العسكرية ،أصبحت
تتسابق عىل املشاركة يف هذا املعرض
العاملي.
شكر وتقدير
وأردف الفريق الركن أن املعرض يعد
منصة رائدة اللتقاء وتالقح األفكار
والخربات بني كل هذا الكم الهائل
من الرشكات الضخمة املشاركة والتي
تستعرض أفضل وأحدث ما توصل إليه
سوق التكنولجيا يف هذه الصناعة ،والتي
من املعروف أنها تتطور باستمرار يوما
تلو االخر ،وليس أدل عىل ذلك من زيادة
عدد الرشكات املشاركة .
وأعرب عن بالغ اعتزازه وشكره لدولة
اإلمارات وقيادتها الرشيدة عىل استضافة
هذا املعرض وعىل االستقبال الحافل
لكافة الزائرين وأعضاء الوفود املشاركني
فيه.
ومثن جهود اللجنة املنظمة والدور
الذي تقوم به وجهود الكوادر الوطنية
املؤهلة التي اكتسبت الخربة املتزايدة
والتي يشيد بها الجميع ،مؤكدا ً أن
املعرض منصة مثالية اللتقاء كربيات
الرشكات العاملية املتخصصة يف قطاع
صناعة الطريان وصناع القرار من
املعنيني واملختصني يف مجال الطريان.

اعتاد الرأي العام العاملي عىل أن يجد يف
دولة اإلمارات أفكارا وأعامال مختلفة ألن
قيادتها السياسية اختارت لها طريقاً يجعل
منها منوذجاً يقتدى ،ووفق هذا فإن تطلع
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب يف أن يكون معرض ديب
للطريان «استثنائياً» ليس رضباً من الخيال
يف ظل وجود رغبة عىل التميز دامئاً مبا
يظهر ما وصلت إىل اإلمارات من إنجازات
ويف ظل توفر قيادة تبعث عىل «روح»
يوحد فريق لتنفيذ رؤية القيادة السياسية.
ومن الناحية العملية ،فإن املتابع لسياسات
اإلمارات يدرك أن الفعاليات التي تنظمها إمنا
ترسم من خاللها مرحلة جديدة تقوم عىل
التفوق واستدامة التنمية بكافة أنواعها ولعل
استعراض سموه ،يوم السبت ،لألرقام الخاصة
باملعرض إمنا هي تأكيد عىل ثقة العامل مبكانة
اإلمارات وسمعتها العاملية ،حيث تشارك يف
املعرض الحايل ( )160دولة ،بـ( )1300رشكة
و( )165طائرة مدنية وعسكرية ،وهو يف
نظرنا يعيد تشكيل الصورة النمطية الراسخة
يف أذهان البعض بأن اإلمارات مل تعد «نفطاً
فقط» بل استثامرات حقيقية وقدرة عىل
منافسة من لديهم تراكامت تاريخية .ويف
واقع األمر فإن نجاحات اإلمارات يف تنظيم
هذا النوع من املعارض تجرب كل من يراقب
ما يتم فيها عن إبداء إعجابه وتقديره لها
ولقيادتها السياسية ،فمع كل استضافة عاملية
تثبت دولة اإلمارات بأنها أصبحت «رائدة»
يف املجال نفسه ألن الرؤية تتمحور دامئاً
نحو السعي لتحقيق أرقام قياسية وهي
اليوم تجاوزت مرحلة إقناع اآلخرين للحضور
واملشاركة بل أصبحت انتقائية للحصول عىل
التطور النوعي .إن اإلمارات أخذت عىل
عاتقها منذ التأسيس العمل من أجل اإلنسان
وبالتايل فهي تؤسس ملرحلة جديدة يف مجال
إسعاد اإلنسان سواء يف املجال االقتصادي أو
الرتفيهي وعليه فإن كل ما نراه من أفكار
ال تبتعد كثريا ً عن تلك الرؤية ابتداء من
هذا املعارض ومرورا ً مبعارض أخرى وصوالً
إىل اكسبوا  2020فكلها عبارة عن منظومة
متكاملة.
/18نـوفمبـر2019/

المروحيات الروسية في معرض دبي للطيران :العرض
العالمي األول للطائرة 38-Mi
بدأت رشكة Helicopters Holding Company
الروسية العرض األول ألحدث طائراتها املروحية
من طراز  Mi-38يف معرض ديب الدويل للطريان
 .2019وقد ُعرضت الطائرة التي توفر مقصورتها
أرقى مستويات الراحة يف موقع العروض الثابتة،
وسوف تشارك يف برنامج رحلة عروض الطريان.
وقد ظهرت أول مروحية من طراز  Mi-38للجمهور
يف معرض ماكس الدويل للطريان  ،2019خالل شهر
أغسطس املايض حيث تم عرضها للرئيس الرويس
فالدميري بوتني والرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان.
وتم تطوير الجزء الداخيل للطائرة باستخدام
مواد عالية الجودة وحلول تقنية حديثة يف مجال
السالمة والراحة.
مميزات Mi-38
يتميز تصميم املروحية  Mi-38بعدد من
االبتكارات؛ مبا يف ذلك الخطوط الهوائية الديناميكية
املط َّورة لجسم الطائرة وغطاء املحرك ،وأعمدة
الدوران الرئيسية  ،و مكبس املضخة الهيدروليكية.
توجد املحركات خلف ناقل الحركة الرئييس ،بدالً
من وضعها التقليدي يف األمام .وقد ساهم ذلك
يف تقليل مستوى املقاومة الهوائية والضوضاء يف
املقصورة ،باإلضافة إىل زيادة سالمة الطائرات
العمودية.
كام يصل مدى طريان املروحية الجديدة إىل
 1000كيلومرت (مع خزانات وقود إضافية) .ويسهم
الحد األقىص لوزن اإلقالع البالغ  15.6طن يف متكني
الطائرة  Mi-38من حمل ما يصل إىل  5أطنان من
الحمولة عىل متنها أو عىل حبال خارجية».
ميكن تشغيل املروحية  Mi-38يف مجموعة
واسعة من الظروف املناخية؛ مبا يف ذلك املناخ
البحري واالستوايئ واملناخات الباردة .وتسهم

الحلول التقنية غري املسبوقة يف تفوق Mi-38
عىل غريها من املروحيات من نفس الفئة يف سعة
الحمولة وسعة الجلوس وخصائص األداء الرئيسية.
عروض جديدة
من بني العروض الجديدة يف معرض ديب للطريان
مروحية رجال األعامل  Ansatالخفيفة متعددة
األغراض .بإمكان هذه املروحية نقل ما يصل إىل
 5ركاب بشكل مريح .وسوف تشارك املروحية يف
عرضها األول يف الرشق األوسط يف برنامج الطريان
وستكون متاحة للعرض يف قسم العروض الثابتة.
باإلضافة إىل ذلك ،تشتمل العروض الثابتة
لرشكة  Tawazunالقابضة عىل مروحية VRT500
الخفيفة ذات املحرك الواحد ،واملصممة عىل
شكل تاكيس طائر يف املدينة .وهذه هي املرة
األوىل التي يتم عرض هذا املرشوع يف الخارج.

ومتتلك الطائرة العمودية أكرب مقصورة لنقل
الركاب والبضائع يف فئتها ،مع قدرة استيعابية
إجاملية تصل إىل  5أشخاص .سوف تسمح
خصائص األداء املتوقعة للمروحية بالوصول إىل
أقىص رسعة تبلغ  250كم  /ساعة ،ويصل مداها
إىل  860كم ،وتحمل ما يصل إىل  730كغ من
الحمولة عىل متنها.
ميكن مشاهدة طراز  VRT500يف منصة عرض
رشكة  ،Russian Helicoptersوالتي ستعرض
أيضً ا تطورا ً آخر بواسطة مكتب تصميم VR-
 ،Technologiesوهو عبارة عن طائرة بدون
طيار  UAVمن نوع املروحيات طراز .VRT300
وتتميز كلتا الطائرتني مبراوح دوارة متحدة املحور،
مام يضمن مقاومة عالية للرياح الجانبية وأبعا ًدا
صغرية ،مام يجعلها مناسبة لالستخدام يف أحوال
املدن املقيدة.

سالح الجو الباكستاني يعرض طائرة «سوبر شاك» التدريبية ألول مرة
كشف العميد عاصم مالك ،بسالح
الجو الباكستاين،خالل لقائه مع "درع
الوطن" عن عرض وتقديم طائرة "سوبر
شاك" التدريبية ألول مرة ،وذلك نظرا ً
للمكانة العاملية التي يتبؤها املعرض بني
دول العامل وما ميثله من منصة عاملية
تكنولوجية تهتم بقطاع الطريان املدين
والعسكري عىل حد سواء.
ومثن العميد عاصم مالك ،العالقات
التاريخية واألخوية التي تجمع قيادة
دولة اإلمارات وجمهورية باكستان
اإلسالمية ،معرباِ عن سعادته باملشاركة
يف معرض ديب الدويل.
/18نـوفمبـر2019/
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«أمرك» تكشف عن منشأة متطورة للصيانة واإلصالح والعمرة
كشفت «أمرك» ،املزود الرائد لخدمات الصيانة
واإلصالح والعمرة العسكرية يف املنطقة ،عن
أمنوذج منشأتها عاملية املستوى يف العني خالل
معرض ديب للطريان  .2019وقد أقيمت الفعالية
املتميزة يف جناح إيدج بحضور سعادة فيصل
البناي ،الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب يف إيدج
ورئيس مجلس إدارة أمرك ،وتيم كاهيل ،نائب
الرئيس األول لدى لوكهيد مارتني إنرتناشونال.
وستكون املنشأة املتطورة ،التي من املزمع
أن تبارش عملياتها يف بداية العام القادم ،من
ضمن أضخم املراكز املخصصة لخدمات الصيانة
واإلصالح والعمرة العسكرية يف العامل.
وستقام املنشأة مبساحة كيلومرت مربع عىل
قطعة أرض متصلة مبارشة مبطار العني الدويل،
وستوفر حلوالً مبتكرة للصيانة وموثوقي ًة مرتكزة
وكل
عىل األداء ،وإدار ًة متكاملة للدورة الحياتيةّ -
ذلك يف موقع رئييس واحد .ويف بادئ األمر ،سيضم
املركز املع ّد للتوسع يف املستقبل أربع حظائر
متعددة األغراض ،وأكرث من  30محالً للصيانة

ومنشأة للطالء يتم التحكم بدرجة حرارتها.
وتحتوي املنشأة الواقعة يف العني عىل مساحة
 36500مرت مربع للحظائر ،وتضم مستودعاً
مخصصاً ملكونات طائرات «بالك هوك» من
املقدمة إىل ذيل الطائرة مع وحدات قابلة
لالستبدال تتضمن الشفرات والنواقل ،واملحركات،

واألنظمة الفرعية للطائرات.
وسيتم تجهيز املنشأة بحامل دوار دينامييك
لدعم شفرات الطائرات ذات األجنحة الدوارة،
إضافة إىل محل لصيانة النواقل يتمتع بتكنولوجيا
متقدمة ،ما يجعل هذه امليزات األوىل من نوعها
يف املنطقة.

“مشروع محمد بن راشد» يستعرض أحدث الحلول لخدمات وصيانة الطائرات
يف وقت تتسارع فيه وترية منو صناعة الطريان يف
إمارة ديب التي تخطو بثبات باتجاه ترسيخ مكانتها
كعاصمة عاملية للطريان .وسيتم خالل املعرض
تسليط الضوء عىل مجموعة متنوعة من املرافق
والخدمات إضافة إىل البنية التحتية العاملية التي
تم تصميمها وتطويرها لتعزيز مكانته كبوابة
للموردين واملستثمرين ولتلبية احتياجات ماليك
الطائرات والرشكات متعددة الجنسيات.

يستعرض مرشوع «محمد بن راشد للطريان» أبرز
املزايا والخصائص الحيوية لتمكني قطاع الطريان
الذي يشهد منوا مطردا يف دولة اإلمارات وإمارة
ديب وسط اهتامم الفت من العارضني والزوار
اإلقلميني والدوليني خالل «معرض ديب للطريان
.»2019
وتأيت مشاركة مرشوع «محمد بن راشد
للطريان» يف أحد أكرب معارض الطريان يف العامل

«سند لتقنيات الطيران» توقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك بقيمة  500مليون درهم
أعلنت رشكة سند لتقنيات الطريان اتفاقية جديدة
مع رشكة جرنال الكرتيك الكرتيك جاء ذلك يف
أعقاب اعالن سند لتقنيات الطريان توقيع اتفاقية
اسرتاتيجية جديدة مع رشكة جرنال الكرتيك
ومبوجب االتفاقية ستزود « سند لتقنيات الطريان
« جرنال الكرتيك بخدمات عم َرة محركات «جي إي
إن إكس” ومع بداية العام  2020ستعزز « سند
لتقنيات الطريان « قدراتها من خالل اضافة خدمات
العمرة الكاملة إىل خدمات الصيانة واإلصالح التي
توفرها ملحركات «جي إي إن إكس”
وقال منصور جناحي ،الرئيس التنفيذي لرشكة
سند لتقنيات الطريان إن االتفاقية الجديدة تشكل
دليل اضاف ًيا عىل الثقة التي استطاعت رشكة سند
ً
لتقنيات الطريان اكتسابها كمزود مفضل لخدمات
الصيانة واإلصالح والعمرة لكربى رشكات صناعة
محركات الطائرات عىل املستوى العاملي ..مؤكدا
أن اعتامد أبوظبي كمرك ٍز عاملي موثوق لخدمات
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الصيانة واإلصالح والعمرة يؤكد النجاح يف دعم
رؤية أبوظبي يف بناء اقتصاد مستدام قائم عىل
املعرفة واالبتكار وأضاف  ”:سنتمكن من توسيع

نطاق كفاءتنا الفنية واستقطاب املزيد من الكوادر
الوطنية املتميزة لتقود مستقبل هذا القطاع
املتميز”.
/18نـوفمبـر2019/

طالل العبيالن لـ «درع الوطن»:

معرض دبي للطيران يشكل منصة مستقلة للتعريف بأفضل وأحدث التطورات
واالبتكارات والتقنيات الناشئة بقطاع الطيران
قال طالل بن إبراهيم العبيالن مدير
عام التسويق واالتصال املؤسيس،
الهيئة العامة للطريان املدين للملكة
العربية السعودية،يف ترصيح خاص
«لدرع الوطن :إن مشاركة الهيئة
يف معرض ديب للطريان 2019يف
دورته  16يأيت إلبراز إنجازات قطاع
الطريان املدين واستعراض املشاريع
القامئة .وأضاف أن املشاركة اليوم
يف املعرض تأيت لتميز مكانة
الطريان املدين يف اململكة العربية
السعودية يف ظل التوسع الذي
تشهده املنطقة من إنشاء املطارات
وتطويرها لالستحواذ عىل حصتها
من سوق الطريان،إضافة إىل جانب
االلتقاء مبارشة مبختلف الجهات
ذات الصلة بالطريان املدين ،ملناقشة
املستجدات والتحديات التي تواجه
صناعة الطريان املدين يف املنطقة.
وأكد طالل بن إبراهيم العبيالن
مشاركة العديد من الجهات يف
جناح الهيئة وهم الهيئة العامة

لالستثامر ،ورشكة الطريان املدين
السعودي القابضة ممثلة برشكة
مطارات الرياض والدمام ،والخطوط
السعودية ،وفالي ناس ،ورشكة تقنية
الفضائية ،واألكادميية السعودية
للطريان املدين..
وأفاد أن املعرض يشكل منصة
مستقلة للتعريف من خاللها عىل
رؤية أفضل وأحدث التطورات

واالبتكارات والتقنيات الناشئة،
والتقنيات والخدمات املتعلقة بالنقل
الجوي ،خاصة يف ضوء التقديرات
التي تشري لتضاعف أعداد املسافرين
خالل األعوام القادمة؛ مام يجعل
صناعة النقل الجوي واملطارات تبحث
عن طرق متكنها من التعامل بفاعلية
مع األعداد املتزايدة للمسافرين،
إضافة إىل تعزيز وترقية مرافقها.

عبدهللا الشويعر لـ «درع الوطن»:

معرض دبي للطيران منصة عالمية ُتحاكي متطلبات وتكنولوجيا قطاع الطيران
أكد عبدالله الشويعر مدير
العالقات العامة واإلعالم يف
اكادميية أكسفورد السعودية
للطريان،مكانة معرض ديب للطريان
العاملية واألكرث مواكبة وتطورا
لقطاع الجو سواء كان للطريان
املدين أو العسكري،وأن تجمع
مختلف دول العامل اليوم عىل أرض
دولة اإلمارات إمنا يؤكد مكانتها
وتبوأها ملرتبة عاملية مساهمة يف
صناعة التحول الجديد والب ٌناء يف
قطاع الطريان.
وأفاد أن أكادميية أكسفورد
السعودية التابعة للمركز
السعودي الوطني للطريان،ستوقع
اتفاقية مع Jeppesen a
،Boeingعىل هامش مشاركتها
يف معرض ديب للطريان 2019يف
دورته ،16والتي سيتم مبوجبها
افتتاح مركز تدريب امل ُر ٌحل
/18نـوفمبـر2019/

الجوي يف السعودية ،مطلع
2020ويأيت افتتاح املركز ضمن
خطة العمل ملا تشهده متطلبات
العمل العاملية،والتي تتضمن
منا توفري كل ممهدات النجاح
والتميز لكافة الخطوط والرشكات
املشغلة للمطارات داخل اململكة.
وأوضح عبدالله الشويعر أن
أكادمية أكسفورد السعودية تعد

األكرب عىل مستوى العامل من حيث
عدد الطالب حيث يبلغ عددهم
حاليا 700طالبا والذي من املتوقع
أن يتم تخريجهم مطلع ،2021يف
حني سيتم قبول 700طالب جديد
مطلع العام املقبل 2020عىل أن
يتم تخريجهم يف العام ،2023وأن
األكادميية تقدم برنامج تدريب
الطيارين بشكل عام.
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COLLINS AEROSPACE

توفر حلول تقنية ذكية في ساحات المعارك الحربية
تعترب خاصية التشغيل املشرتك من التحديات
الحقيقية يف مستقبل التكنولوجيا ،لذلك استثمرت
رشكة  Collins Aerospaceبقوة يف أجهزة
الالسليك املع ّرفة بالربمجيات ( )SDRاملحمولة
جواً ،أو يف املواقع الثابتة الجديدة ،أو املحمولة
عىل الظهر ،مام يوفر أحدث الحلول لشبكة
اتصاالت تكتيكية عرب طيف الرتددات العالية HF
والرتددات العالية جداً أو الفائقة الرتدد V / UHF
باإلضافة إىل الرتددات املنخفضة .L
وتعمل الرشكة عىل انشاء بنية أجهزة الالسليك
 SDRبهدف الحفاظ عىل االستقاللية بني شكل
املوجة واألجهزة ،وباستخدام هذا النموذج ،قامت
رشكة  Collinsبإنتاج وتطوير منتجات مبقاييس
عاملية ،كام ط ّورت ونرشت عرشات من أشكال
بنية االتصاالت الربمجية ( )SCAاملتعددة املنقولة؛
متمثلة يف طول املوجة ،يف أجهزة الالسليك الخاصة
بها واملعرفة جميعاً بالربمجيات.
هذه القدرات ،إىل جانب حلول إلكرتونيات
الطريان وحلول النريان املشرتكة من  ، Collinsتوفر
للقوات املسلحة ساحة معركة فائقة الجودة بفضل
الذكاء االصطناعي .ومن ناحية أخرى سعت الرشكة
ملعالجة بعض مخاوف العمالء الدوليني حول عدم
قابلية التشغيل البيني املشرتك الناجمة عن الحلول
املبتكرة والتي فاقمها التعارض بني طول املوجات
والتشفري ،وتقوم  Collins Aerospaceبعرض
الجيل القادم من عائلة .TruNet
إىل ذلك يقول ريان بانج ،نائب رئيس تطوير
األعامل يف رشكة  Mission Systemsيف Collins
»: Aerospaceنحن نحدد مستقبل قابلية التشغيل

البيني من خالل تطوير وتحويل أحدث أشكال
املوجات  MANETغري املسجلة واملصدرة،
وباالقرتان مع خوارزميات التشفري املستندة إىل
معيار التشفري  256بت  ،AESميكن للعمالء أن
يطمئنوا إىل تلبية احتياجاتهم املتعلقة بأمن
االتصاالت وإمكانية التشغيل البيني ،مع دعم
سياسات املشرتيات التنافسية يف املستقبل».
وضمن إطار التطوير تحول عدد قليل من
أجهزة الراديو إىل شبكة كاملة تغطي القوات الربية
والقوات املحمولة جوا ً  ،بحيث ميكن تصميم «
 « TruNetبدأ بعدد قليل من أجهزة الالسليك
إىل شبكة كاملة تغطي القوات الربية والقوات
املحمولة جوا ً  ،لتلبية احتياجات املهام السيادية،
من املبادرات التكتيكية ودوريات الحدود إىل

البحث واإلنقاذ واالستجابة للكوارث الطبيعية.
ويتميز  TruNetبأشكال موجية ضيقة وعريضة
النطاق ،باإلضافة إىل التطبيقات وامللحقات ،حيث
يوفر هذا أقىص قدر من املرونة وسهولة االستخدام
والتكامل السهل مع أشكال الطول املوجية
واالستعداد املستمر للتطور التكنولوجي الفعال من
حيث التكلفة االقتصادية.
ومن خالل مكونات الوحدة النمطية عالية الدقة
والضبط ،ميكن للعمالء اختيار حجم الدعم بحسب
حاجتهم ،وتُ كِّن مجموعات  TruNetاملربمجني
من أن ينقلوا بسهولة األشكال الطولية والفريدة
من نوعها أو املتوافقة مع بنية االتصاالت الربمجية
 SCAعرب جميع األصول.

استعراض أحدث التقنيات اإليطالية في معرض دبي للطيران 2019
تم افتتاح جناح وكالة التجارة اإليطالية رسمياً
صباح امس يف معرض ديب للطريان ملنظمة حكومية
متثل قطاع الدفاع اإليطايل عاملياً.
يستعرض جناح وكالة التجارة اإليطالية مجموعة
شاملة ألنظمة متكاملة عالية التقنية و األداء من قبل
خرباء إيطاليني يف معرض ديب للطريان  2019الذي
يعد أكرب معرض منذ تدشينه ويضم  1,300عارضاّ
من  63دولة ويعرض  165طائرة .وتشارك حوايل 40
رشكة إيطالية يف املعرض .يعرضون أحدث التقنيات
املص ّممة والحلول ملواجهة التحديات يف قطاع الطريان.
كام سيستعرض املتخصصون يف قطاع الطريان بالجناح
منتجات وخدمات تشمل معدات عالية األداء للطائرات
واألقامر الصناعية ومعدات الرادار ومنصات اإلطالق
للفضاء ومعدات طريان مبتكرة للسفر عرب الفضاء
واملكونات امليكانيكية املعقدة وحلول وخدمات
تصنيع التكنولوجيا والتصميم وآليات الضبط.
18

/18نـوفمبـر2019/

GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS

تطرح أفضل الطائرات بدون طيار في العالم
أضحت الطائرة بدون طيار MQ-
 9B SkyGuardianونسختها البحرية
 ،SeaGuardianالتي تصنعها رشكة General
Atomics Aeronautical Systems ،Inc.
 ،)(GA-ASIمن أكرث الطائرات تطوراً يف العامل،
حيث تعتزم الرشكة تسليم الطائرة األوىل من
هذا النوع املتطور إىل سالح الجو املليك الربيطاين
التي يطلق عليها أسم « Protector RG Mk1
« مطلع عام  ،2020كام سيستمر الطلب عىل
 MQ-9Bيف النمو يف جميع أنحاء العامل.
وتم إعادة تصميم النسخة  MQ-9Bبهدف
الحصول عىل شهادة من السلطات املدنية
لطائرة  MQ-9Bللطريان يف املجال الجوي
غري املنفصل واالندماج بسهولة مع الطائرات
املأهولة.
قدرات استخبارات ومراقبة واستطالع غري
مسبوقة
وتم تصميم التكوين األسايس ،من خالل تجهيز»
« SeaGuardianمبستشعر كهروضويئ  ،باألشعة
تحت الحمراء ( )EO / IRعالية الدقة ،باإلضافة
إىل رادار بحري متعدد الوضعيات يغطي زاوية
 360درجة لدعم مهام الدوريات واملراقبة
البحرية .وتتميز «  »SeaGuardianبأحدث
أجهزة االستشعار التي توفر قدرات استخبارات
ومراقبة واستطالع  ISRغري مسبوقة ملجموعة
واسعة من بيئات التشغيل والتهديدات ،مع
القدرة عىل التشغيل فيام وراء خط الرؤية
 )Beyond Line of Sight (BLOSعىل

ارتفاعات تزيد عن  40،000قدم ويف ظروف
الطقس القاسية .وتتميز كذلك الطائرة « MQ-
 « 9Bبإمكانية توفري فيديوهات كاملة الحركة
باملوجات الكهروضوئية واألشعة تحت الحمراء
( )FMVورادار( )SARوبيانات مؤرش األهداف
األرضية املتحركة ( )GMTIحول التهديدات
املحتملة للقادة العسكريني يف الوقت الفعيل
من مسافة آمنة دون إلحاق أي رضر بطاقم
الطائرة .وميكن تجهيز الطائرة أيضاً برادار
البحث البحري متعدد الوضعيات ،وقدرات رادار
الفتحة الرتكيبية العكسية االصطناعية (،)ISAR
وإمكانية الكشف عن نظام التعرف التلقايئ
( )AISالذي يوفر بحثًا حقيقيًا يف منطقة بحرية
واسعة ( )MWASويسمح بتحديد واعرتاض
األهداف البحرية.
تطوير قدرات الحرب ضد الغواصات
وتسعى رشكة  GA-ASIأيضً ا إىل تطوير قدرات
الحرب ضد الغواصات ( ،)ASWحيث قامت

الرشكة يف أكتوبر من العام  ،2017باستعراض
وتجربة عملية اكتشاف وتتبع جهات االتصال
املغمورة يف املياه مثل الغواصات ،باستخدام
الطائرات املسرية عن بعد  MQ-9Aأثناء متارين
البحرية األمريكية.
وتم نرش أجهزة السونار العامئة Sonobuoys
بواسطة املروحيات التابعة للبحرية األمريكية،
واستُخدمت البيانات الصوتية التي تم جمعها
من أجهزة السونار لتعقب األهداف تحت
املاء ،ثم تم نقل البيانات إىل الطائرة MQ-9
حيث متت معالجتها عىل متنها ،ثم تم نقلها إىل
الطائرة  GCS MQ-9عىل بعد مئات األميال
من املنطقة املستهدفة.
وعملت الرشكة عىل حساب حل املسار
ونقله من الطائرة إىل محطة التحكم األرضية
 GCSعن طريق القمر الصناعي «ساتكوم»
 ،SATCOMحيث ستوفر هذه التقنية قدرات
للدوريات والرتحيل بعيدة املدى إىل MQ-9
لتعزيز مجموعات املهام البحرية.

رئيس أركان الطيران التونسي،متحدثاً لـ"درع الوطن":

دبي للطيران منصة عالمية ألحدث التكنولوجيا المعاصرة
قال أمري اللواء محمد الحجام ،رئيس أركان جيش
الطريان يف الجمهورية التونسية ،يف ترصيح خاص للنرشة
اليومية ملجلة "درع الوطن" :إن مشاركة تونس اليوم
يف معرض ديب للطريان  ,2019بدورته 16إمنا هي تعزيز
للرشاكة والصداقة األخوية التي تربط قيادة البلدين
تونس ودولة اإلمارات العربية املتحدة،وحضورنا اليوم
مجددا إمنا هو تأكيد عىل تلك األوارص املتينة التي
تربط البلدين،كام أن معرض ديب للطريان بات منصة
عاملية يُحايك التطور املتسارع للتكنولوجيا،يواكب
املتغريات العرصية التي من شأنها أن توفر لنا قاعدة
بيانات حديثة من خالل هذا التجمع الكبري والدويل
لقادة أركان سالح الجو،معربا ً عن شكره وامتنانه عىل
حسن الحفاوة والضيافة التي حظي بها يف اإلمارات
والتي تعرب عن أصالة وقيم إماراتية خالصة.
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BAE SYSTEMS

تطرح نظارات معززة للواقع
طور مهندسو رشكة  BAE Systemsواحدة من
أرقى نظارات الواقع املعزز أدا ًء يف السوق ،بحيث
تعرض للمستخدم معلومات التوجيه واالستهداف
والرسالة ،باإلضافة إىل فيديو املستشعر،
كام يتضمن النموذج األويل عرضً ا باأللوان الكاملة،
وزيادة مضاعفة يف مجال الرؤية وإدخال جهاز
تعقب رأيس يعمل بالقصور الذايت.
و تتمثل امليزة الرئيسية يف هذه النظارات
املطورة ،يف سطوع التكنولوجيا العايل الذي يسمح
للمستخدم بالقراءة أثناء ضوء النهار يف العامل
الخارجي ،وأشارت الرشكة إىل ان استخدام تقنية
مساعدة لتعزيز الحواس الطبيعية ،عرب نظارات
الواقع املعزز يحقق نتائج إيجابية ،وتظهر تلك
النظارات املطورة ألوانا زاهية عىل شبكية العني
للمرىض ،مبا يتوافق مع العوائق القريبة.
وأوضحت الرشكة أن املنتج النهايئ سيستخدم
تقنية التتبع يف الفضاء الحر ،ويوفر ميزة تتبع
الرؤية وتثبيت الصور منقطعة النظري ،كام أنه
سيكون مناس ًبا كذلك للنظارات العادية.
وقامت رشكة  BAE Systemsبوضع اللمسات
األخرية عىل النموذج األويل لنظاراتها للواقع املعزز
 ARعىل شكل سامعات رأس خفيفة الوزن ،األمر
الذي يجعلها واحدة من أعىل نظارات الواقع
املعزز أدا ًء يف السوق.
متثل هذه النظارات املتطورة واملعززة للواقع
إمكانيات مستقبل التكنولوجيا ،وأكدت الرشكة
أنه عند اكتامل تطوير النظارات ستوفر الشاشة
التي يتم ارتداؤها عىل الرأس إمكانية تتبع وتثبيت
صور منقطعة النظري ،وقادرة عىل العمل يف أقىس
البيئات وعىل منصات متحركة.

استخدام تقنية
مساعدة لتعزيز
الحواس الطبيعية ،عبر
نظارات الواقع المعزز
يحقق نتائج إيجابية

فوائد ال تضاهى
تشمل التحسينات
التي أدخلت عىل
النظام االنتقال من
شاشة أحادية اللون

إىل شاشة ملونة كاملة ،وزيادة مضاعفة يف مجال
الرؤية (اآلن  40درجة ×  30درجة)  ،وإدخال جهاز
تعقب رأيس يعمل بتقنية القصور الذايت ،عىل غرار
ذلك املوجود يف عرض الرشكة الرئييس Striker II
املثبت عىل الرأس.
من جانبه قال نايجل كيد ،مدير شاشات العرض
املثبتة عىل الرؤوس يف رشكة « :BAE Systemsلن
يكون املنتج النهايئ مجرد شاشة رائدة عاملياً ،بل
سيوفر ملستخدمه راحة البال؛ إذ يأخذ تصميم هذا
النظام يف صميم كل قرار سالمة املستخدم النهايئ
وموثوقية املنتج».
سوف تستمر  BAE Systemsيف تطوير حلولها
للواقع املعزز لتلبية متطلبات الحجم والوزن
والطاقة التي سيطلبها العمالء املحتملني ،كام
يعكف املهندسون عىل استكشاف إدماج تقنية
الواقع املعزز عىل جسور السفن البحرية ،حيث
متكن هذه التقنية الجديدة املوظف املسؤول عن
سالمة السفينة بالعمل خارج غرفة العمليات،
مع إمكانية االطالع الكامل عىل بيانات املوقف
التكتييك وغريها من املعلومات الحيوية من أي
مكان عىل منت السفينة.
ويتمتع خرباء تحريك الضوء والتحكم به لدى
رشكة  BAE Systemsبخربة  60عاماً يف مجال
تصميم وتطوير وإنتاج شاشات عالية الدقة ،سواء
كانت أجهزة العرض مام يوضع عىل الرأس أو فوق
مستوى الرأس ،فإن شاشات العرض الحدسية من
الرشكة تزود املستخدمني باملعلومات األساسية
وقتام يريدونها.
ومن جهة أخرى تستثمر رشكة BAE Systems
بشكل مستمر يف تكنولوجيا شاشات العرض
واالبتكار لتزويد عمالئها
بوعي ظريف غري مسبوق؛
مام مينحهم امليزة الحيوية
التي يحتاجون إليها ،بغض
النظر عن البيئة املحيطة.

ستراتا تسلم أول شحنة من أضالع المثبت
العمودي واألفقي لذيل طائرة بوينج
أعلنت « سرتاتا للتصنيع»  -الرشكة املتخصصة يف تصنيع أجزاء هياكل الطائرات
من املواد املركبة  -اليوم تسليم الشحنة األوىل من أضالع املثبت العمودي واألفقي
لذيل طائرة «بوينج جاء اإلعالن خالل «معرض ديب للطريان  ،»2019وذلك بعد
توقيع االتفاقية الهامة بني الرشكتني خالل فعاليات قمة صناعة الطريان يف أبوظبي
يف أبريل من العام  ،2018والتي منحت مبوجبها بوينج رابع عقود التوريد لرشكة
سرتاتا منذ العام  ،2013مام يعزز دور سرتاتا كمورد من الفئة األوىل ألجزاء هياكل
طائرات «بوينج» التجارية املصنعة من املواد املركبة.
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RAYTHEON

توفر التدريب العملي على اإلنترنت في المنطقة
أصبحت تهديدات اإلنرتنت ال تعرف حدوداً أو
قيوداً ،ولعل تزايد الهجامت املتطورة الجديدة عىل
البنية التحتية الحيوية وأنظمة الدفاع واملؤسسات
وبيانات العمالء يف كل عام يشكل مخاطر كبرية
عىل الدول واملؤسسات من جميع األحجام،
وللحامية من هذه التهديدات املتطورة ،ال بد
من توافر أحدث األدوات وخرية الخرباء املدربني
تدريباً جيداً.
ويجمع برنامج أكادميية  Raytheon Cyberبني
التدريب ذي املستوى العاملي وعقود من الخربة
اإللكرتونية لتنمية املواهب ،وتتعاون Raytheon
مع الجامعات واملؤسسات يف جميع أنحاء املنطقة
لتوفري تدريب أكادميية Cyber Academyيف بيئة
تحايك التهديدات الحقيقية التي سيواجهها مشغلو
الشبكات ،وتقديم خربات تدريب عرب اإل نرتنت
إىل رشكاء يتطلعون إىل تحسني القدرة التشغيلية
للحامية عرب اإلنرتنت .ويستخدم الربنامج إليصال
خربة التدريب عرب اإلنرتنت إىل املنظامت والدول
التي تتطلع إىل تحسني قدراتها يف مجال الحامية
السيربانية التشغيل ية ،وتوفر  Raytheonاملدربني
الخرباء وتراخيص الربمجيات واملناهج الدراسية ،كام
تعمل مع الرشكاء املحليني للمساعدة عىل توفري
البنية األساسية واألجهزة واملرافق للطالب ،وميكن
أن تكون الربامج متاحة بسهولة يف غضون أسابيع،
وهي مصممة حسب احتياجات البلد أو املؤسسة.
منهاج االكادميية
وتجمع األكادميية بني أفضل ما يف العامل الحقيقي
والتعليم الشخيص مع مجموعة قوية من حزم
التعلم املستندة إىل مجموعة النظراء واملوارد،
وينقسم منهج األكادميية إىل ثالث مجموعات
متميزة من التعقيد الفني املتزايد لتقديم أفضل
خدمة ملجموعة واسعة من الطالب والتخصصات.
ويتكون املنهاج من التدريب التأسييس
ملحليل الدخول واملستوى املتوسط ،وبناء الكفاءة
للمشغلني العامني عرب اإلنرت ن ت ،والتدريب

التشغييل للمامرسني عىل أساس األدوار يف تحليل
الربمجيات الخبيثة والطب الرشعي ،ومحليل مركز
عمليات األمن ،ومختربي االخرتاق ،وتدريب القادة
من املسؤولني عىل املستوى التنفيذي لرفع مستوى
الوعي بالتهديدات السيربانية وكيف تؤثر يف املهمة.
تأهيل الطالب ملواجهة التهديدات يف العامل الحقيقي
تقدم ورش عمل Raytheon Cyber Academy
أكرث من الشهادات ،ومتنح الطالب تجربة عملية مع
تقنيات األمن السيرباين يف العامل الحقيقي لتحديد
نقاط الضعف يف الشبكة ومعالجتها.
وقال توم غودمان مدير تطوير األعامل يف رشكة
Raytheon I ntelligence , Information and

" :Servicesيرتكز جانب كبري من التدريب التجاري
عىل تعليمك كيفية إجراء االختبار واجتيازه .بينام
يأخذ التدريب لدينا نهجاً مختلفاً متاماً ،حيث يركز
عىل التدريب العميل والتعلم التجريبي ،ويتعلم
الطالب ع ن طريق ال ف شل يف البداية ،ومن ثم
تحسني مهاراتهم ليك يحققوا النجاح ،وهي ليست
مجرد نظرية ،بل هو تطبيق عميل".
ليك تحارب التهديدات األكرث تقدماً ،أنت بحاجة
إىل األدوات والتدريب األكرث تقدماً لتكون لك خطوة
واحدة لألمام دامئاً .تكمن هذه الفكرة يف صميم
التز ام أكاد ميية رايثيون السيربانية Raytheon
 Cyber Academyبتعزيز الدفاع السيرباين العاملي
من األلف إىل الياء.

مبادلة تدمج  3شركات لدعم توسعها
في الطيران والخدمات الصناعية
أعلن ت رشكة مبادلة لالستثامر «مبادلة» إطالق مجموعة «سند» ودمج ثالث
رشكا ت تحتها .وتنضوي تحت مظلّة املجموعة الجديدة ثالث رشكات مبا يف
ذلك «سند لتقنيات الطريان» ،املتخصصة يف خدمات الصيانة واإلصالح وال َعمرة
ملحركات الطائرات؛ و»سند لتقنيات الطاقة» ،املتخصصة يف توفري خدمات الصيانة
واإلصالح وال َعمرة للتوربينات الغازية؛ و»سند للتمويل» ،املعروفة سابقًا باسم
«سند لحلول الطريان» واملتخصصة بتوفري خدمات الدعم املايل لتمويل قطع غيار
املحركات ومكوناتها ،كرشيك لقطاع الطريان العاملي
/18نـوفمبـر2019/
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LOCKHEED MARTIN

تمتلك رادارات تتميز بقوة التحمل وقابلية التحديث
متتلك رشكة  Lockheed Martinمجموعة
متنوعة للغاية من أنظمة الرادار القامئة
عىل الربمجيات ،والتي تتميز باملتانة وقابلية
التحديث واملوثوقية ،واملصممة لتزدهر يف
العرص الرقمي؟ وعالوة عىل هذا ،مثة ثالثة أمور
أخرى قد ال تعرفها عن كيفية مساهمة أنظمة
الرادار يف الحفاظ عىل األمن يف جميع أنحاء
العامل
وكلام ازدادت صعوبة التنبؤ بالتهديدات،
دعت الحاجة إىل عيون يف الرب والجو والفضاء
الكتشافها يف أقرب وقت ممكن ،وهنا يأيت دور
الرادار بأنواعه املختلفة  ،بدءا ً من التجهيزات
الكبرية املصممة لتحديد أهداف أكرث تعقيدا ً،
إىل أنواع أخرى من الهواتف املحمولة املصممة
اللتقاط تهديدات أصغر كالطائرات بدون طيار
تدخل أحد املجاالت.
رادار  .. LRDRاسرتاتيجية دفاعية سليمة
متعددة املستويات
رادار التمييز بعيد املدى ( )LRDRهو رادار
بعيد املدى يوفر بيانات مرتية دقيقة لتحسني
القدرة عىل التمييز يف مجال الدفاع ضد
الصواريخ الباليستية ،واستبدال املستشعرات
الحالية املوجودة يف نظام الدفاع الصاروخي
الباليستي ( ،)BMDSفهو يجمع بني تقنيات
رادارات الحالة الصلبة التي أثبتت جدواها مع
خوارزميات الدفاع الصاروخي الباليستي امل ُثبَتة،
وكل ذلك يعتمد عىل منصة ذات بنية مفتوحة
قادرة عىل تلبية الحاجة إىل النمو يف املستقبل،
ويف أعقاب إكامل اختبار جاهزية تقنية األنظمة
 System Technology Readiness Level 7يف
ديسمرب  ،2018يتم إنتاج برنامج  LRDRبكامل
طاقته ،مع استكامل تسليم أول لوحة رادار يبلغ
طولها  27قدماً إىل محطة  Clearيف أالسكا.
ويعتمد برنامج رادار التمييز البعيد املدى
عىل تقنية الرادار الذي يستخدم ترددات
 ،S-Bandوهو األحدث يف سلسلة طويلة من
رادارات  S-Bandالتي طورتها رشكة لوكهيد
مارتن ،مبا يف ذلك أنظمة Aegis Combat
 ،Systemو  ،Space Fenceو Aegis Ashore
وقد أثبتت رشكة لوكهيد مارتن التزامها
بالنهوض بتكنولوجيا  SSRوالتعامل مع
التهديدات الناشئة واملتطورة ،وباعتبار أن
رشكة  Lockheed Martinرائدة عاملياً يف مجال
تكامل األنظمة وتطوير أنظمة وتقنيات الدفاع
الجوي والصاروخي ،تقدم رشكة Lockheed
 Martinأنظمة الدفاع الصاروخي عالية الجودة
التي تحمي املواطنني واملوارد الحيوية والقوات
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املنترشة من التهديدات الحالية واملستقبلية.
رادارات متعددة املهام ملواكبة التهديدات
املستقبلية
يف عامل تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار ،ال توجد
طريقة للتنبؤ مبا سيحدث بعد اآلن .وأفضل أمر
ميكن فعله توقع ما ميكن أن يحدث واالستعداد
للتصدي للتهديدات ودحرها ،وهنا يأيت دور
نظا َم ْي الرادار  AN / TPS-77و TPS-77
 MRRاملصممني ملواكبة التهديدات املستقبلية
من خالل استخدام قدر أقل من القوة لقيادة
العمليات ،وهذا يجعلهام أكرث مرونة يف التنقل
يف أي مكان وزمان تحتاجهام فيه.
تساعد رادارات رشكة Lockheed Martin
يف الحفاظ عىل سالمة العمالء يف  45دولة يف

ست قارات ،وتعمل رشكة ،Lockheed Martin
عىل مدى أكرث من  50عا ًما ،عىل إتقان وتطوير
فن صنع الرادارات ،وأسهمت الخربة الواسعة
والعميقة يف تطوير وتقديم حلول رادارية برية
وبحرية وجوية لعمالئنا يف تطوير أنظمة رادار
عالية األداء واملوثوقية ومتخصصة يف تحديد
األهداف املضادة واإلنذار املبكر والوعي الظريف
والدفاع الجوي والصاروخي املتكامل ،وميكن
لهذه األنظمة أن تعمل يف جميع البيئات ،وهي
متوافرة بتكوينات مرنة يف الحركة والتنقل ،ويتم
نرشها يف جميع أنحاء العامل.
بالنظر إىل حاجة العمالء يف منطقة الرشق
األوسط وحول العامل إىل الوعي الظريف املحيطي
التام ،فإن  Lockheed Martinعىل استعداد
لتقديم الدعم لعمالئها يف مجال أنظمة الرادار
/18نـوفمبـر2019/

«الوطني للبحث واإلنقاذ» يعرض طائرة «آجوستا ويست الند »139 -
شارك املركز الوطني للبحث واإلنقاذ التابع
للمجلس األعىل لألمن الوطني بالدولة يف معرض
ديب الدويل للطريان  2019وذلك حرصا من املركز
عىل التعرف عىل أحدث املعدات والتقنيات يف
مجال البحث واإلنقاذ فضالً عن االطالع عىل
مختلف التجارب والخربات.
وقال ستيفن توماجان مدير عام املركز الوطني
للبحث واإلنقاذ ان هذه املشاركة تهدف اىل االطالع
عىل آخر املستجدات والتجهيزات الخاصة التي
تقدمها الرشكات العاملية يف عامل الطريان.
وذكر ان املركز سيعرض يف دورة هذا العام
طائرة البحث واإلنقاذ /آجوستا ويست الند -
 ،/139مع أحدث املعدات والتقنيات املستخدمة يف
مجال البحث واإلنقاذ حيث جرى تصميم الطائرة
املتطورة للقيام مبختلف املهامت مع القدرة عىل
تنفيذ جميع أنواع البحث واإلنقاذ كافة مع إمكانية
العمل عىل مدار الساعة والوصول إىل أي نقطة يف
دولة اإلمارات من قواعد متركزها املنترشة يف جميع
أنحاء الدولة ،إضافة إىل قدرتها عىل التحليق برسعة
تزيد عىل  140عقدة.
كام تم تجهيز طائرة أجوستا بأجهزة الرؤية
الليلية ،مع أجهزة تعزيز االتصاالت ورافعة
متخصصة ،وأنظمة طريان متقدمة ومصممة
لعمليات اإلنقاذ يف الرب والبحر فيام تتزين بألوان
علم دولة اإلمارات العربية املتحدة لتعكس معاين

الوحدة والتآخي واألمن واألمان الذي يسود دولة
اإلمارات.
وأضاف ستيفن« :منذ تأسيسه ،تحرص القيادة
الرشيدة عىل رفد املركز الوطني للبحث واإلنقاذ
بأحدث األجهزة واملعدات املتقدمة ،إضافة إىل
وضع أفضل الخربات والكفاءات يف خدمة املركز
ومن مختلف االختصاصات يف املجال الربي
والبحري والجوي ،فضالً عن تبني جميع التدابري
واإلجراءات الالزمة لتقديم يد املساعدة وحامية

األرواح بني مواطني اإلمارات وجميع املقيمني
فيها”.
ويعترب املركز الوطني للبحث واإلنقاذ الذي
يتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا ً رئيسياً له هو
املركز األول من نوعه يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،حيث يتوىل جميع املهام الخاصة
بعمليات البحث واإلنقاذ يف الدولة ُمطبقاً أعىل
املعايري الدولية املستمدة من الهيئة الدولية
للطريان املدين واملنظمة البحرية الدولية.

الجناح الصيني يستعرض حلوال مبتكرة ومعززة للمجاالت العسكرية
استعرض الجناح الصيني خالل معرض ديب
الدويل للطريان تقنيات وحلول عديدة يف مجال
التكنولوجية الحربية ،وأكد أن املعرض يعترب
واحداً من أهم التظاهرات التي تشهدها صناعة
الطريان العاملية وأكرثها تأثرياً يف مجريات األمور
بهذه الصناعة.
وأفاد نيو تشو املرشف عىل الجناح بأن الجناح
الصيني يقدم حزمة من الحلول مبتكرة يف مجال
التكنولوجيا العسكرية والتي تعتمد عىل الذكاء
االصطناعي ومنها التيلسكوبات الحربية التي تقرب
الصور عىل بعد مئات األمتار والتي تصلح للمراقبة
من الطائرات ومراقبة املوانئ وغريها ،باإلضافة إىل
الحلول املعززة للرؤية بوضوح من الطائرات السيام
الحربية ،والتقاط الصور بدقة عالية من عىل بعد
آالف األمتار.
واضاف تشو أن الجناح يستعرض كذلك تقنية
البنادق والقناصات املزودة مبنظارات عالية
الدقة وتستطيع تحديد أهدافها بوضوح من عىل
بعد  300مرت عىل األقل  ،مشريا إىل أن معارض
الطريان الدولية بصفة عامة تشهد عددا ً من
صفقات اللحظات األخرية التي يجري إبرامها بعد
/18نـوفمبـر2019/

مساومات طويلة وجدال بني الرؤساء التنفيذيني
للناقالت وصناع التكنولوجيا املتعلقة بهذا القطاع،
ونظرائهم يف رشكات تصنيع الطائرات.
ويتوقع أن تشهد دورة هذا العام من املعرض
بصفة خاصة عددا ً كبريا ً من هذه النوعية من

الصفقات ،نظرا ً العتبارات عدة ،منها أوضاع
االقتصاد العاملي التي أثرت كثريا ً عىل مختلف
الرشكات الكربى ،ومنها رشكات الطريان ،مؤكدا
التعاون الكبري بني اإلمارات والصني يف كافة
املجاالت.
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النشرة اليومية  /اليوم الثاني

L3Harris

مجموعة متكاملة من أنظمة أمن المطارات وتدريب الطيارين
تقدم رشكة  L3Harrisمجموعة متكاملة من
أنظمة أمن املطارات وتدريب الطيارين لرشكات
الطريان وإلكرتونيات الطريان للطائرات التجارية
فحسب ،كام توفر أيضا أنظمة التدريب العسكري،
وهي تتطلع إىل التوسع ودخول أسواق جديدة يف
أفريقيا وأوروبا واليابان وبناء عالقات دامئة مع
عمالء عامليني .من جانبه قال الفريق املتقاعد (يف
سالح الجو األمرييك) ،تشارلز ديفيس ،نائب رئيس
رشكة :L3Harris International
“لقد سعيت دامئًا إىل تكوين رشاكات دولية
وتنميتها .وبعد اندماج  L3مع رشكة Harris
 ،Corporationارتفع إجاميل مبيعاتنا الدولية إىل
حوايل  3.8مليار دوالر يف عام  ،2018ونحن عىل
ثقة كبرية من أن الرقم سوف ينمو عاماً بعد عام
بسبب التآزر بني مجموعة منتجاتنا وأنظمتنا».
ويف ترصيح له ملجلة «درع الوطن» عىل هامش
معرض ديب للطريان قال:
نحن نقدم الدعم للمطارات ورشكات الطريان
حول العامل .ولدى رشكة  L3Harrisحلول يف
املطارات يف سائر أنحاء اإلمارات العربية املتحدة
والرشق األوسط .وباإلضافة إىل ذلك ،فإننا نقدم
حلولً تدريبية كاملة الطيف لرشكات الطريان
الرائدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة».
وأضاف إن معرض ديب للطريان كان مهامً للغاية
بالنسبة إىل رشكة  ،L3Harrisلكن األمر ال يتعلق
فقط بزيادة املبيعات؛ حيث «يوفر هذا الحدث
لرشكة  L3Harrisفرصة لتعزيز الرشاكات ،وتنمية
العالقات ،واالستامع إىل عمالئنا .وهذا يساعدنا عىل

دعم مهامهم أيّاً كانت .ويف هذا العام  ،ميثل لنا
معرض ديب للطريان – الذي ينعقد بعد أربعة أشهر
فقط من اندماجنا  -فرصة عظيمة لتعريف املنطقة
بتقنيات  L3Harrisباعتبارنا رشكة واحدة.
وفيام يتعلق بأعامل  L3Harrisيف منطقة الرشق
األوسط ،قال« :تويل  L3Harrisمنذ أمد بعيد قيمة
لعالقاتنا يف املنطقة ،وقامت الرشكتني القدميتني
املكونتني لآلندماج يف املايض بتقديم الدعم للرشكاء
الرئيسيني يف الرشق األوسط عىل مدى أكرث من
 15عا ًما .ولدينا منشآت دامئة ومشاريع مشرتكة
يف اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية
املتحدة عىل حد سواء.
وأشار «إن مرشوعنا املشرتك مع الرشكة السعودية

للصناعات العسكرية ،عىل سبيل املثال ،يشهد منوا ً
رسيعاً؛ وهو يسمح لنا بتقديم مجموعة واسعة
من املستشعرات ،واألنظمة املضادة للطائرات
بدون طيار وأنظمة االتصاالت يف املنطقة .وتعترب
دولة اإلمارات العربية املتحدة إحدى أكرب عمالئنا
حالياً ألنظمة الرؤية الليلية ومعدات االتصاالت،
كام نقوم بإقامة رشاكات ألنظمة تدريب طواقم
الطائرات وأنظمة املهام مستقبالً.
وأوضح بأنه «لدينا أيضا مجموعة كاملة من
أنظمة التدريب العسكري .ونقوم حالياً  -بالرشاكة
مع رشكة إماراتية بارزة – بإجراء مباحثات مع
سالح الجو اإلمارايت لتقديم مرشوع تدريب
تجريبي كامل.
«وباإلضافة إىل ذلك ،نقوم بتطوير عروضنا
الخاصة بأنظمة االستخبارات واملراقبة واالستطالع
( )ISRاالسرتاتيجية والتكتيكية ،إىل جانب أنظمة
اتصاالت وبيانات شبكات كاملة لدعمها .كام أننا
متحمسون بشكل خاص ملجموعة من األنظمة
املضادة للطائرات بدون طيار ( )UASالتي طُلب
منا استعراضها يف الرشق األوسط.
وأضاف ديفيس أنه ال يزال هناك املزيد من
الفرص يف انتظار استغاللها« .بعد الدمج ،نقدم
أنظمة مهام متكاملة أكرب ،تفتح لنا أسواقًا جديدة
مع كل من مصنعي املعدات األصلية الرئيسيني
والعمالء الدوليني ،ولدينا القدرة عىل تقديم أنظمة
عالية املستوى للسفن واملركبات القتالية وأنظمة
الفضاء ،عالوة عىل ما نقدمه حاليًا للطائرات
وأنظمة االستخبارات واملراقبة واالستطالع».

مركز محمد بن راشد للفضاء يشارك في معرض دبي للطيران
شارك مركز محمد بن راشد للفضاء يف معرض
ديب للطريان  2019مسلطاً الضوء عىل قصص
نجاح دولة اإلمارات يف مجال الفضاء والخطط
املستقبلية ..و تسليط الضوء عىل رؤية املغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه
لقطاع الفضاء اإلمارايت.
وشارك يف فعاليات اليوم األول من املعرض،
سعادة حمد عبيد املنصوري رئيس مجلس إدارة
مركز محمد بن راشد للفضاء وسعادة يوسف
حمد الشيباين املدير العام للمركز واملهندس سامل
املري مدير برنامج اإلمارات لرواد الفضاء ،وهزاع
املنصوري ،أول رائد فضاء إمارايت وزميله رائد
الفضاء سلطان النيادي لتسليط الضوء عىل النجاح
الكبري الذي حققته اإلمارات يف قطاع الفضاء
والتحديات التي واجهتهام خالل اإلعداد ألول مهمة
إمارتية مأهولة إىل الفضاء ورؤيتهام املستقبلية
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للرحالت اإلماراتية املأهولة إىل الفضاء واستدامة
برنامج اإلمارات لرواد الفضاء .وزار األمري سلطان
بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود أول رائد فضاء
عريب انطلق إىل الفضاء عام  1985ورائد الفضاء
ألفريد وردن الكولونيل املتقاعد يف سالح الجو

األمرييك وربان رحلة «أبولو  »15إىل القمر ،منصة
مركز محمد بن راشد للفضاء يف املعرض حيث
أشادا بدور وجهود اإلمارات يف إلهام ودعم الشباب
للعمل يف قطاع الفضاء والنجاح الكبري الذي حققته
يف أول مهمة مأهولة إىل الفضاء.
/18نـوفمبـر2019/
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L3Harris Focuses on
Building Lasting Ties

Charles R.Davis
L3Harris

We offer
full-spectrum
training
solutions to
leading UAE
airlines.

L3Harris offers a full range of airport security
systems, airline pilot training, and commercial
aircraft avionics and military training system. It
is looking to expand into new markets in Africa,
Europe and Japan and building lasting relationships with international customers, Charles R.
“CR” Davis, Lt Gen USAF (retd.), Vice President,
L3Harris International, said.
“I have always sought to form and grow international partnerships. As L3 merged with Harris
Corporation, our total international sales grew
to around US$3.8 billion in 2018 and because of
the synergy among our range of products and
systems, we are highly confident that the figure
will grow year-over-year” he said.
“We support airports and airlines around
the world. L3Harris has solutions in airports
throughout the UAE and the Middle East. In addition, we offer full-spectrum training solutions
to leading UAE airlines,” he told the Nation Shield
on the side-lines of the Dubai Airshow.
He said the Dubai Airshow is very important
to L3Harris, but it is not just about growing
sales. “This event offers L3Harris an opportunity to strengthen partnerships, grow relationships and listen to our customers. That
helps us to support their missions, whatever
they may be. This year, coming just four
months after our merger, the Dubai Airshow
offers us a great opportunity to expose the re-

gion to the ‘one L3Harris’ Technologies.”
On L3Harris’ business in the Middle East, he said
“L3Harris has long valued our relationship in
the region and both our legacy companies have
supported key Middle East partners for more
than 15 years. We have permanent facilities and
joint ventures in both Saudi Arabia and UAE.
“Our joint venture with the Saudi Arabian Military Industries, for example, is growing rapidly.
It is allowing us to offer a wide range of sensors,
as well as counter-UAS and communication systems in the region. The UAE is one of our largest
customers for night vision systems and communication equipment today, and we are growing
aircrew training and mission systems partnerships for tomorrow.
“We also have a full range of military training
systems. In partnership with a prominent Emirati firm, we are in discussions with the UAE Air
Force to offer a complete pilot training enterprise,” he said.
“In addition, we are growing our offerings of
strategic and tactical Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance (ISR) systems along with
end-to-end network communications and data
systems to support them. We are also particularly excited about a range of counter-unmanned
aerial (UAS) systems that we have been asked to
demonstrate in the Middle East.”
Visit L3Harris at stand 1355.

Leonardo and Falcon Aviation
Services Launch New Concept

L

eonardo and Falcon Aviation Services launched an all-new rotorcraftdedicated terminal concept, at the
show. This initiative will meet the growing
demands for sustainable and modern vertical lift mobility as well as greater access
to urban areas.
The new rotorcraft terminal uniquely combines a helipad, a showroom and lounge
areas in a single city-based heliport. The
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terminal will be supporting the development of a network of point-to-point connections for both urban transfers and connections between cities. VIP and charter
services users and passengers will be provided with levels of service typically available only in larger private airport facilities
far from downtown and urban areas. The
rotorcraft terminal features strong environmentally friendly design and modu-

larity using recyclable materials and, if
required, it can be transported.
A rotorcraft terminal will be established in
Dubai next year in close proximity to the
Expo 2020 area, comfortably supporting
helicopter transport operations to and
from the site. Falcon Aviation Services will
use the terminal to deliver best-in-class
helicopter transport services.
Visit Leonardo at chalet P8.
18 Nov, 2019

Join us at Dubai, booth 1055.

TH E P R OVEN S OURCE F OR
A C O N N E CTED BAT TLESPACE

Integrated air-ground solutions
ready for any mission
Collins Aerospace is driving breakthroughs in intelligent systems and
connected solutions. Our expertise in secure communication, assured
precision, navigation and timing, and enhanced intelligence enables
increased collaboration and situational awareness. Through powerful
data links, ISR and open systems architecture, we are advancing the
integration of manned and unmanned systems. Our mission is to keep
forces safer, more secure and more informed.

T R U S T E D M U LT I - D O M A I N
S O LU T I O N S
• Networked communications
and data links
• ISR and sensors
• Open systems architecture
• Multi-domain security

collinsaerospace.com
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UTC Aerospace Systems and Rockwell Collins are now Collins Aerospace.
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Latest Solutions for
Comms Network
One of the real challenges of
tomorrow’s connected
battlefield is interoperability.
That’s why Collins Aerospace
has strongly invested in a
new fixed site, airborne, and
man-pack Software Defined
Radios (SDR), providing the
latest solution for a tactical
communications network
across the HF, V/UHF, and L
band frequency spectrum.

T

he goal of the SDR architecture is to
maintain independence between
the waveform and hardware.
Using this paradigm, Collins Aerospace
has demonstrated world-class products
and has developed and fielded dozens of
ported multiple Software Communication Architecture (SCA)–compliant waveform in its radios that are all software defined. Combined with avionics and Joint
Fire solutions, this capability provides
armed forces with a truly connected battlefield.
To address some international customers’
concerns about lack of interoperability introduced by various stovepipe solutions
and amplified by conflicting propriety

waveforms and cryptos, Collins Aerospace
is showcasing its next generation TruNet
family. “We are defining the future of interoperability by developing and porting
the latest non-proprietary and exportable
MANET waveform,” said Ryan Bunge, Vice
President, Business Development for Mission Systems, at Collins Aerospace. “Combined with sovereign country-unique
AES 256 bit based encryption algorithms,
customers can rest assured that their communications security and interoperability needs will be met, whilst supporting
competitive procurement policies going
forward.”
From a few radios to a complete network
spanning ground and airborne forces,

TruNet can be tailored to meet sovereign
mission needs, from tactical initiatives and
border patrol to search and rescue and
natural disaster response. TruNet features
multiple narrow and wideband waveforms, as well as apps and ancillaries. This
provides maximum flexibility, usability,
easy integration with legacy waveforms
and continuous readiness for cost-effective technology advancement.
With module components that are highly
configurable and intuitive, clients can
choose as little or as much support as they
need. TruNet’s kits enable programmers to
easily port mission-unique legacy or SCAcompliant waveforms across all assets.
Visit Collins Aerospace at stand 1055.

Collins Aerospace and Etihad Ink Deal

C

ollins Aerospace Systems, a unit of
United Technologies Corp. has signed
a 10-year support agreement with
Etihad Airways, the national airline of the
UAE. The agreement covers the airline’s fleet
of Boeing 787-9 aircraft through Collins Aerospace’s DispatchSM flight hour programme,
which guarantees the availability of highperformance avionics and communications
assets to customers around the globe.
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Collins Aerospace will provide critical on-site
spares, maintenance services including upgrades, access to worldwide 787 asset pools,
and technical assistance for avionics. The
company will also provide product knowledge due to its experience as the supplier
and systems integrator of the 787’s flight
deck display system, crew alerting system,
pilot controls and additional critical electronic components and systems on board.

“The Boeing 787 is the flagship aircraft of
Etihad Airways, comprising more than onethird of our fleet,” said Mohammad Al Bulooki, chief operating officer for the Etihad Aviation Group. “These aircraft fly to 38 of our 76
passenger destinations and will serve even
more routes in 2020. The reliability of these
aircraft is critical to the smooth flow of our
daily operations and this reliability will continue to be important well into the future.”
18 Nov, 2019

LAYERED
INTEGRATED
PROTECTION

COUNTER-UAS
The answer to rogue drones can range from simply knowing
they’re there carrying out a complex counter-attack with lasers,
radio waves, small drones and missiles. Raytheon’s portfolio of
sensors and effectors, networked into a command-and-control
system, covers the complete counter-UAS mission.

RAYTHEON.COM/CUAS

VISIT US AT EXHIBIT STAND 1155
© 2019 Raytheon Company. All rights reserved.
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Raytheon Aims to Build
Cyber-Capable Workforce

The Raytheon Cyber
Academy combines
real-world instruction
with cloud-based
resources.

We are very focused on
MENA and see this as a
great opportunity for
the region.

Ryan Bagby

By Deepa Narwani

C

yber threats are surely and steadily
becoming an epidemic and data,
especially in the aerospace ecosystem, is not safe anymore. Organisations
can therefore not afford to overlook the
significance of training employees of the
threats and best practises to encounter
these. This is where the Raytheon Cyber
Academy programme provides a key solution. The company partners with universities and organisations across the
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Raytheon
region to offer Cyber Academy training in
an environment that simulates the real
threats operators will face, and provides
cyber training expertise to those looking
to improve operational cyber protection
capability.
In an interview with Nation Shield, Ryan
Bagby, Program Manager, Cybersecurity,
Raytheon Intelligence, Information and
Services, said: “Our Cyber Academy is a
subscription-based service for operational cyber skills. We offer it to government
agencies, large corporations, and the
intent is to be able to build missionready operators. We want the graduates of our academy to be ready
to do the job. This allows our
customers to quickly develop
a cyber-capable work-force.
The programme is clouddelivered, so we can be
up and operating in
a matter of weeks.
Our model is
that our labs and
classes are delivered through the
cloud, and we send
cyber operators or
trainers to the organisation’s location
to provide the latest and most current
training in person. We
also customise the programme according to an

organisation’s needs.”
He highlighted that operational readiness
is the core of the programme’s curriculum.
A student would normally undertake a 14week training and would go through the
entire course starting from the basics to
an operational role that includes concentrated cyber training.
Bagby explains: “We start at a foundational level and can take students who
are right out of high school and may not
have any cyber experience. That includes
an introduction to cyber training, all the
way up to specific tracks such as forensics, malware analysis, penetration testing,
and security operation centre analysts. We
also have executive awareness and leadership courses. Furthermore, 60 per cent of
our curriculum includes hands-on lab and
practical exercises. This gives students the
chance to try and fail, that’s how they will
actually learn!”
To pass the course, a student has to go
through a written assessment and participate in the Capstone lab exercises where
they would have to demonstrate the skills
they have learnt at the end of the course.
He concludes: “We are very focused on
MENA and see this as a great opportunity
for the region. Today, everything is connected. People may not necessarily be
aware that they need cyber-training. But
when you have interconnected systems,
good cyber hygiene and cyber training are
critical to that.”
Visit Raytheon at stand 1155.
18 Nov, 2019
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Paramount Highlights Mwari
By Nafeesa Mohammed

I

n an interview with Nation Shield, Ivor Ichikowitz, Executive
Chairman, Paramount Group said that the company is committed to building and keeping local capability and provide economically sustainable defence solutions to the regional defence
organisations. He added that Paramount’s products address the
need for combating solutions for the so-called ‘Guerrilla warfare’ or evolving asymmetric conflict with its experience in
the African Market.
“For the last 25-years, we have experienced asymmetric
conflict or ‘guerrilla conflicts’ in Africa, which presents
several challenges to the government. In this
kind of conflict, you are not sure who are
your enemies and what capabilities you
need when they do strike. Our products
are designed keeping in mind these
challenges,” Ivor said.
“Africa is today the front line in the
fight against terrorism and fundamentalism, and governments in

the continent are expanding defence investment,” he opined.
According to Ivor, Middle East is one of the most matured defence market in the world, but it has always procured equipment
for conventional warfare, which is where Paramount brings value
with its products that address region-specific needs.
“We take complex systems and create innovative solutions that answer customer requirements. We have
been working with governments of Ghana, Nigeria,
Zambia, Mali, to name a few,” he said.
The South African defence group also provides turnkey air
force capability building, from the training, technology to operations phase.
Paramount is highlighting its light-strike
aircraft in the find, fix and finish category Mwari platform - at the show.
The company is seeking to find potential
users for the platform and is in discussions with partners and players in the
region.
Ivor Ichikowitz

LAND AND AIRLAND DEFENCE AND SECURITY EXHIBITION
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Lockheed Martin
Provides Reliable
Radars

A

s threats become more unpredictable, we need eyes on land, air and
space to spot them as early as possible. That’s where radar comes in.
There are different kinds of radar, from
larger installations designed to spot more
complex targets to more mobile types
designed to catch smaller, unmanned
threats entering a domain.
Lockheed Martin has a highly diverse
portfolio of these software-based radar
systems that are durable, upgradeable, reliable, and designed to thrive in the digital
age.

Building Failsafe Layered Defence
Strategy
Long Range Discrimination Radar (LRDR)
is a long range radar that will provide
precision metric data to improve ballistic
defense discrimination and replace existing sensors in the Ballistic Missile Defence
System (BMDS). It combines proven solidstate radar technologies with proven ballistic missile defence algorithms, all based
upon an open architecture platform capable of meeting future growth. On the
heels of completing System Technology
Readiness Level 7 testing in December

2018, the LRDR programme is in full rate
production, completing delivery of its first
27-foot-tall radar panel to Clear, Alaska.
The Long Range Discrimination Radar
programme is built upon S-Band radar
technology and is the latest in a long line
of S-Band radars developed by the company, including the Aegis Combat System,
Space Fence and Aegis Ashore. Lockheed
Martin has demonstrated its commitment
to ad-vancing SSR technology and addressing emerging and evolving threats.
As a proven world leader in systems integration and development of air and missile defense systems and technologies,
the company delivers high-quality missile
defence solutions that protect citizens,
critical assets and deployed forces from
current and future threats. The company’s
experience spans missile design and production, hit-to-kill capabilities, infrared
seekers, command and control/battle
management among others.
Radars to Prepare for Any Threat
In a world where technology is constantly
evolving, there’s no way to predict what’s
going to happen next. Seeing what’s incoming as early as possible so you can
mobilise and defeat the threat is critical.
That’s where AN/TPS-77 and TPS-77 MRR
come in. They’re designed to keep pace
with future threats by using less power to
conduct operations, which in turn makes
them more mobile for placement.
Lockheed Martin’s radars help customers in 45 countries on six continents stay
safe. For more than 50 years, the company has been perfecting the art of radar
development.
Visit Lockheed Martin at stand 1165.

Virgin Galactic Offers Immersive Experiences

V

irgin Galactic is exhibiting in partnership with Mubadala Investment
Company, at the Dubai Airshow.
The company will be displaying the recently revealed spacesuits, developed
in collaboration with Under Armour.
It is reportedly the world’s first such collection ever created specifically for private
astronauts.
Virgin Galactic will also be offering a
unique, immersive and sensory VR ex-

18

perience that allows guests to go on
a virtual guided tour around the interior of Spaceport America, New Mexico.
Using state-of-the-art mixed reality technology developed by Hyper and
Viewport, visitors will be able to experience the surfaces and materials of
Spaceport.
Virgin Galactic CEO George Whitesides
was quoted saying: “We’re thrilled to
be exhibiting at the 2019 Dubai Air

Show, a world-class event that brings
together the most exciting companies
in aerospace from across the world.
“It’s a great opportunity for guests to
come see the first spacesuit ever designed for private astronauts, and experience an immersive reality showcase of
Spaceport America to get a glimpse of
becoming a future astronaut with Virgin
Galactic.”
Visit Mubadala at stand 910.
18 Nov, 2019
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KC-390

READY FOR
THE MISSION

Embraer delivered the first KC-390 to the Brazilian Air Force,
and in the coming months, more units will be incorporated
into service. At the same time, the Portuguese Government
signed a contract for the acquisition of five airlifters to be
operated by the Portuguese Air Force.

This is a significant moment in the KC-390 program, marking
its Entry Into Service and the confirmation of the aircraft’s
operational effectiveness within NATO. The combination of
21st century, state-of-the-art advanced systems and proven
engines, in conjunction with a worldwide sustainment alliance
of reputable suppliers, makes the KC-390 the most reliable,
easy to operate and efficient aircraft in its class.

kc-390.com

18 Nov, 2019
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Embraer’s Biggest

Presence at Airshow

C

M

E

mbraer has the largest number of
aircraft on static display at the show,
which includes the debut of the new
Praetor 500 business jet in the Middle East.
The Praetor 500 business jet was recently
certified by FAA and EASA, in September.
Visitors will also get to see Embraer’s new
generation of aircraft KC-390 and E195-E2
for the first time.
The Praetor 500 is the only midsize business jet with full fly-by-wire and turbulence reduction technologies. According

Y

to Embraer, it is also the farthest and fastest-flying midsize jet, capable of flying
long routes such as, New York to London,
London to Dubai, and Jakarta to Tokyo,
all non-stop.
Besides the company is also displaying
Phenom 300E, a successful business jet
with over 500 deliveries.
Embraer’s newest and one of the largest passenger jets E195-E2 was delivered
to Azul in September, and reportedly
provides significant environmental ad-

vantage with features like better fuel efficiency and lesser noise pollutions. KLM
confirmed a purchase of 21 of these jets.
For the defence sector, Embraer is showcasing its multi-mission airlifter KC-39,
the first of which was delivered to Brazilian Air Force in September this year.
The company is also displaying light attack and counter-insurgency mission capable Super Tucano, which is currently in
service with 15 air forces worldwide.
Visit Embraer at chalet A47.

CM

MY

CY

CMY

K

CIAF Leasing Signs Order with Embraer

E

mbraer and Cairo-based CIAF Leasing have signed a firm order for three
E190 aircraft. The deal has a value of
US$161.4 million at current list prices and
will be added to Embraer’s fourth quarter
backlog.
The three new aircraft will join CIAF’s existing fleet of three E170s, two of which are
on lease with Jasmin Airways, the other
with Air Cairo. CIAF are also due to receive
two E195s in mid-November.
Dr. Hassan Mohamed, Chairman and CEO
of CIAF Leasing said, “The three new E190s
will be an excellent addition to our growing fleet of Embraer E-Jets. With a fleet of
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E170s, E190s, and E195s, CIAF will have
the flexibility to offer to both our wet and
dry lease customers a service that fits their
needs exactly.”

Raul Villaron, Vice President Sales, Africa and Middle East, Embraer Commercial Aviation added, “CIAF is rapidly
increasing its footprint in both wet and
dry leasing with the addition of further
aircraft to their fleet and the establishment of their own AOC (Air Operator
Certificate) in June this year. It’s a pleasure to work with an organisation that’s
going from strength to strength by exploiting the benefits a family of aircraft
can provide.”
All three aircraft will be delivered in the
fourth quarter of 2020, in a new livery
showing off CIAF’s new visual identity.
18 Nov, 2019
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Textron Exhibits

High-Performance Aircraft

T

extron Aviation brands represent
innovation, performance and leadership in the general aviation industry. Textron Inc. is a multi-industry company that leverages its global network of
aircraft, defence, industrial and finance
businesses to provide customers with innovative solutions and services. During
the show, Textron Aviation and Textron
Aviation Defense are highlighting their commercial, defence and special mission
capabilities and are exhibiting an array of high-performance aircraft
within the static display.
The Cessna Citation Latitude – one of
the most delivered Cessna Citation models in the midsize category three years in

18 Nov, 2019
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a row – adds intelligent innovation, classleading performance, a spacious cabin
and standard equipment that steps above

midsize expectations. Since the inaugural
flight of the first Citation jet in 1969, the
family of business jets has evolved to lead
the market in design, performance and
service. Today, more than 7,500 Citation
jets have been delivered. The Latitude is
also available in full air ambulance and
flight inspection configurations.
The Cessna Grand Caravan EX – provides
the freedom to reconfigure to meet demands and empowers operators to meet
diverse requirements. External mounting
provisions enable use of advanced EO/
IR systems that transmit imaging to cabin
mission computers and available cockpit
repeaters. Intelligence is shared in real time
via tactical radio and satellite downlink.
Visit Textron at chalet 43.
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Italy Sees More Opportunities in
the UAE Aviation Sector
(with +172 per cent). The ITA plays a vital role
By Sakha Pramod
in establishing and expanding home-grown
The Italian Trade Agency (ITA) promotes the
Italian firms abroad; and the Dubai Airshow is
globalisation of Italian firms, mainly small
a platform that will drive our mission.
and medium, under the aegis of the MinTell us about your participation.
istry of Economic Development. ITA helps
Around 40 Italian companies are particito develop, facilitate and promote Italian
pating in the Dubai Airshow and the ITA
economic and trade relations with foreign
supports nine of these highly specialised
countries, focusing on the needs of SMEs,
Italian manufacturers showcasing the lattheir associations and partnerships. Ameest technologies, designed to solve today’s
deo Scarpa, Italian Trade Commissioner to
aviation and aerospace sector challenges.
the UAE, Oman and Pakistan spoke to Nation
We are here to promote the small and
Shield on the maiden participation of
medium companies, as the bigger playITA at the Dubai Airshow.
ers like Leonardo come to these shows
How would you describe the trade
anyway.
prospects of Italy with the UAE
Which are the companies exhibiting
and the Middle East?
under your umbrella?
For the first six months of 2019, Italy’s
The companies participating
aviation and aerospace export
with us include AEREA, Aeroglobally is worth over EUR
space Materials Manage3,6 billion, with a growth
ment, ARGOTEC, Co.Me.
of 7.6 per cent and a surAr S.r.l., MB Elettronica,
plus of EUR 1,7 billion. DeM.B. Servizi & Trasspite the trend of general
porti,
Merletti
decrease in demand of imAerospace, O.V.S.
ported products in the UAE,
Villella S.r.l., and
in 2018 the Italian aviation
SOLIANI EMC. ITA
and aerospace sector exports
sustains Italian firms in
grew consistently, from EUR
their internationalisation
31,8 million to EUR 86,5 million
Amedeo Scarpa

process by promoting the marketing of Italian goods and services as well as the image
of “Made in Italy” products around the world.
What are the key products at your pavilion?
At the ITA collective pavilion, you will see
products and services including high performance equipment for aircraft, satellites,
radar equipment and space launchers, innovative aerospace equipment for space travel,
complex mechanical components, electronics manufacturing solutions and services,
electromagnetic shielding custom solutions,
precision mechanics and design. The hightech integrated systems offered by the Italian aerospace experts are presented at the
Italian Trade Agency pavilion.
What are your impressions of the show?
This is the first time we are participating
here. Our participation in the most important aerospace event in the UAE is a testament to our firm belief that partnership and
knowledge sharing are key to thrive in any
industry. The UAE aviation sector is a crucial
contributor to the country’s growth, currently contributing approximately 15 per cent
to the UAE’s overall GDP. We look forward to
creating more opportunities for SMEs in the
thriving aviation sector of the UAE, and the
wider region as well.

Airbus Showcases the Future

I

nnovative technologies and services
ranging from commercial and military
aircraft to helicopters and space systems
are the highlight of Airbus’ participation.
On the static display is Airbus’ range of
commercial aircraft including the A350900, part of the A350 XWB family, Salam
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Air’s A320neo from the single-aisle aircraft
family, as well as Egyptair’s A220-300, the
newest member of the single-aisle family.
The company is also showcasing an
ACJ319 from K5 Aviation, highlighting the
comfort on offer and echoing the trend
towards larger cabins in new-generation

business jets. An ACJ319 on display, operated by K5 Aviation on VVIP charters, has
one of the widest and tallest cabins.
In the customers’ display, Emirates Airline
and Etihad Airways are presenting their
A380s, giving the opportunity to tour the
double-decker. The daily flying display includes the A330-900, a variant of the Airbus A330neo as well as the A400M airlifter.
Airbus Defence and Space is presenting
the A400M new generation airlifter and
the C295 military transport and mission
aircraft as well as the A330 Multi-Role
Tanker-Transport.
Visit Airbus at stand 940.
18 Nov, 2019
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MQ-9B SkyGuardian

MULTI-ROLE
SINGLE SOLUTION
MQ-9B SkyGuardian is the strategic and tactical solution for the
Armed Forces in the Middle East, providing advanced terrestrial
reconnaissance with a flight endurance of over 40 hours and a
modular payload capacity over 2,100 kg.

ga-asi.com
©2019 GENERAL ATOMICS AERONAUTICAL SYSTEMS, INC.
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GA-ASI’s RPA Continue to Fly High
MQ-9B SkyGuardian and the maritime variation SeaGuardian from General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) will become
one of the world’s most advanced Remotely
Piloted Aircraft (RPA) when the first variant
is delivered to the UK Royal Air Force (RAF)
as the Protector RG Mk1 in the early 2020s.
MQ-9B is a ground-up redesign of earlier
variants. This was done in order to earn certification from civil authorities for MQ-9B to
fly in non-segregated airspace and integrate
seamlessly with manned aircraft.
In the basic configuration, the SeaGuardian
is equipped with a high-definition Electrooptical/Infrared (EO/IR) sensor and a highperformance 360-degree multi-mode maritime radar to support maritime patrol and
surveillance missions.
SeaGuardian features state-of-the-art sensors that offer ISR capabilities for a wide
range of operational and threat environments. Capable of operating at Beyond
Line of Sight (BLOS) ranges at altitudes over

40,000 feet and in inclement weather conditions, the MQ-9B can also provide EO/IR
Full Motion Video (FMV), Synthetic Aperture
Radar (SAR) imagery, and Ground Moving
Target Indicator (GMTI) data about potential
threats to military commanders in real-time
from stand-off ranges without harm to the
aircrew.
GA-ASI is also developing Anti-Submarine Warfare (ASW) capability. In October
2017, GA-ASI demonstrated remote detection and tracking of submerged contacts using an MQ-9A RPA.

Sonobuoys were deployed by U.S. Navy
helicopters and acoustic data gathered from
them were used to track underwater targets.
The data was transmitted to the MQ-9 and
processed on-board and then relayed to
the MQ-9’s GCS several hundred miles away
from the target area. A track solution was
calculated and transmitted from the aircraft
to the GCS via SATCOM. This technology will
provide long-range patrol and relay capabilities to the MQ-9 to augment maritime mission sets.
Visit GA-ASI at stand 1350.

Boeing Strengthens Partnership
with EGYPTAIR

B

oeing strengthened its partnerships
in the region with an agreement
with EGYPTAIR for supply chain
service yesterday. Under the agreement,
EGYPTAIR will receive Landing Gear Exchange and overhaul support through
the Boeing Landing Gear Exchange Program, which will allow quick repair and
replace of unserviceable landing gear in
under 24 hours.
Boeing will also supply parts for a Quick
Engine Change kit, which includes hardware and components used to efficiently
build up a spare engine to a service-ready
condition to lower the maintenance
time required to replace an engine
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and return aircraft to service.
“EGYPTAIR is optimising operations for
our growing fleet to always deliver a better experience for our customers. We can
leverage the strength of a global supply
chain network and increase efficiency by
continuing to partner with Boeing,” said Ahmed Adel, chairman
and CEO of EGYPTAIR Holding
Company.
EGYPTAIR’s maintenance, repair
and overhaul (MRO) subsidiary,
EGYPTAIR Maintenance & Engineer-ing (EGME), also signed
a supplier agreement that
will allow EGME to sup-

port Boeing’s customers with parts provisioning, engineering support and line
maintenance.
“EGYPTAIR Maintenance & Engineering
brings strong technical expertise with locations across the Middle East and Africa
that enable us to serve our customers in
the region better. With our global supplier network, which now includes EGME,
we ensure that our customers and their
passengers fly Boeing aeroplanes with
confidence every single day,” said Ted Colbert, president and CEO of Boeing Global
Services.
Visit Boeing at stand 1110 and
EGYPTAIR at 1476.
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How do you identify the new and evolving
challenges to your security before they become a
problem? Then, how would you choose to react?
At EDGE, we are alert and alive to a changing
world of threats as well as opportunities,
enhancing your awareness – and your ability to
respond.
At EDGE, we provide end-to-end & advanced
technology solutions for defence & beyond.

Discover more at edgegroup.ae
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Horizon Chooses Bell 505
H

orizon, one of the Middle East’s largest independent helicopter flight
training academies supporting commercial and military operators, announced
its decision to replace the Bell 206 Jet Ranger and the Agusta Bell 206 with the Bell 505
helicopter, on the sideline of the show.
Horizon’s initiative contributes to the market demand for glass cockpit helicopter
training, while meeting the latest technology training needs. The new Bell 505
aircraft come equipped with inte-grated
glass cockpits and increased automation,
among other features that are expected
to re-duce overall pilot workload whilst
simultaneously providing unparalleled
crew situational aware-ness.
Hareb Thani Al Dhahiri, CEO of Horizon,
said: “The new aircraft underpins Horizon’s
commitment to respond to the continually evolving technological advancements
that are essential to our train-ing courses.
The integration of the Bell 505 into the
fleet further reinforces the Academy’s mission of delivering the latest innovative
training solutions.”
Ian D’Arcy, Vice President Middle East & Pacific of Hawker Pacific – as the Independent

Mitch Snyder, President and CEO, Bell; Jean-Philippe Linteau, Consul General, Consulate General of Canada
in Dubai, Dr. Fahad Al Yafei, President, EDGE; Hareb Thani Al Dhaheri, CEO, Horizon

repre-sentative for Bell – said: “The replacement of the Bell 206 Jet Ranger – which
dates from 1975 – and the Agusta Bell 206
with the Bell 505 will not only ensure Horizon remains the leading flight training academy in the Middle East, but also result in enhanced safety and mission capabilities.”
Since its inception in 2003, Horizon has been
the only flight academy in the Middle East
that pro-vides flight training to both commercial and military customers on Bell aircraft. Among its most re-cent achievements,

the Academy has received official approval
to become a Recognised Bell Training Centre
as a direct result of purchasing the Bell 505.
Horizon has also received approval to provide
Advanced Twin-Engine flight training on the
Bell 429 range to support customers that require advanced training. These programmes
will be in addition to the Bell 505 courses.
Horizon is part of the Mission Support
cluster within EDGE, an advanced technology company for defence and beyond.
Visit EDGE at stand 605.

Dealing with Drones
the Saab Way

W

hen it comes to radars, one issue is that many airports rely on
their national radar surveillance
service. And in cases where airports use
local 2D surveillance radar, they struggle
to identify drones. This is not normally a
problem when tracking aircraft at airports,
because its transponders provide the elevation data. Drones, however, are not
equipped with transponders.
Another challenge for airports using traditional 2D radar is that drones not only appear very small to the radar, but they also
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have similar movement patterns to birds.
Saab’s Giraffe 1X radar is optimal in detection range for airports, covering the airport as well as the surrounding area. It is
3D which means it provides the elevation
data necessary to accurately track drones.
It also features an optional software addon for drone detection and identification,
which provides an update every second.
Thanks to this soultion, the air traffic controllers are automatically alerted as soon
as a drone is detected.
Visit Saab at stand 1060.
18 Nov, 2019
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BAE Systems Designs AR Glasses

E

ngineers at BAE Systems are developing one of the highest performing and durable augmented reality
(AR) glasses in the market that will display
guidance, targeting, and mission information to the user, along with sensor video.
The prototype includes a full-colour display, a two-fold increase in the field of
view and the introduction of an inertial
head-tracker.
A key advantage is the technology’s high
brightness that allows for daylight readability in the outside world.
The final product will use free-space tracking technology, offer unrivalled headtracking and imagery stabilisation and will
fit like a regular pair of glasses.
BAE Systems has finalised the prototype of
its AR glasses in the form of a lightweight
headset, bringing its engineers one step
closer to creating one of the highest performing AR glasses in the market.
This marks the penultimate stage of the
product’s development and demonstrates
the technology’s future capabilities. When
finished, the head-worn display will offer
unrivalled head-tracking and imagery
stabilisation, capable of operating in the
harshest of environments and on moving
platforms.

Peace of Mind
Improvements to the system include the
transition from monochrome to a fullcolour display, a two-fold increase in the
field of view (now 40° x 30°), and the introduction of an inertial head-tracker, similar
to that found in the company’s flagship
Striker II head-mounted display.
Nigel Kidd, director of head-mounted displays at BAE Systems, said: “The final product won’t just be a world-leading display,
it will provide its user with peace of mind;
this is a system that, from concept, is being designed with end user safety and
product reliability at the heart of every
decision.”
BAE Systems will
continue to develop its AR solution to meet
the desired size,
weight,
and
power requirements indicated
by potential customers, dependent
on their particular use
for the product. Engineers are
already working to explore the
integration of AR onto bridges of

naval ships. This capability would allow
the officer responsible for the ship’s safety
to work outside of the operations room
and still be able to see tactical situation
data and other vital information from anywhere on the ship.
Experts in moving and controlling light,
BAE Systems has 60 years of experience in
the design, development, and production
of high-integrity displays. Whether headworn or head-up, the company’s intuitive displays provide users with essential
information when and where it’s needed
the most. The company invests in display
technology and innovation to provide
customers with unparalleled situational
awareness, giving them the critical edge
they need.
Visit BAE Systems at stand 1256.

Alsalam Seeks New Opportunities

A

lsalam Aerospace Industries, based
in Saudi Arabia, is making a strong
pitch at the show, seeking to
strengthen its position in the Middle East
and reaching out to countries beyond.
The company is exhibiting a range of
products, including technologies in the
aviation industry reflecting the latest developments in the military sector in the
Kingdom. The Alsalam stand is demonstrating the company’s capabilities in the
aviation industry as well as some aircraft
parts and components locally manufactured at its facilities.
The company is at the forefront of the
aerospace manufacturing industry in
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Saudi Arabia, currently manufacturing
wings, forward fuselages, and pylons
and adaptors for the F-15SA in partnership with Boeing, the original equipment
manufacturer (OEM). Its maintenance activities cover military, commercial and VIP
aircraft. Technical support services are an
integral part of Alsalam industries, which
is a key enabler for providing technical
support solutions to customers.
Established in 1988, Alsalam is a joint venture under the Kingdom’s economic offset
programme created to make the Kingdom
self-sufficient in commercial and military
aircraft maintenance, overhaul and modifications through technology transfer and

to develop the skills of Saudi nationals.
The facilities offered include three Boeing
747-400 sized hangars, climate controlled
aircraft maintenance hangars, F-15SA
hangar, F-15 PDM hangar, maintenance
engine run up areas for commercial and
military aircraft, fuel maintenance hangars and two paint hangars, manufacturing
facility, ground support equipment overhaul/repair facility, and training centre.
By training Saudi nationals in aerospace,
Alsalam is a contributor to the Kingdom’s
strategy to develop self-sufficiency in the
field of civil and military aircraft maintenance and modification.
Visit Alsalam at stand 920.
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Mi-38
Makes its
Debut

T

he latest Mi-38 helicopter from the
Russian Helicopters Holding Company is making its international
debut at the show. The rotorcraft is on display at the static exposition and will take
part in the flight programme.
In August, the first serial Mi-38 helicopter
was introduced to the public at MAKS2019 Moscow Air Show, where it was
demonstrated to the President of Russia
Vladimir Putin and the President of Turkey
Tayyip Recep Erdoğan. The interior was
developed using premium-quality materials and modern technical solutions in the
field of safety and comfort.
The design of Mi-38 features a number
of innovations including improved aerodynamic contours of the fuselage and
cowling of the propulsion unit, main rotor spinners, and the swashplate. The engines are placed behind the main rotor
transmission, instead of their traditional
forward placement. This has contributed

to a reduction in aerodynamic resistance
and noise level in the cabin, as well as increased rotorcraft safety.
Mi-38 can be operated in a wide range of
climatic conditions including maritime,
tropical and cold climates. The use of unparalleled technical solutions makes it
superior to other similar-class helicopters
in its load capacity, seating capacity and
main performance characteristics.
Another novelty at the show is the business version of the light multi-purpose
Ansat helicopter. In this configuration, the
helicopter can comfortably transport up
to five passengers. During its first show in
the Middle East, Ansat will take part in the
flight programme and will be available for

viewing at the statiс exposition.
In addition, the static exposition of the Tawazun holding company includes VRT500
light single-engine helicopter configured
as a city air taxi. This is the first time that
this helicopter is being showcased abroad.
The rotorcraft possesses the largest passenger-cargo cabin in its class, with a total
seating capacity of up to five people.
Also on show is VRT300 helicopter-type
UAV developed by VR-Technologies design bureau. Both aircraft feature coaxial
rotors, which ensure high side wind resistance and small dimensions making
them suitable for use in restrained urban
conditions.
Visit Russian Helicopters at stand 570.

Pratt & Whitney to Empower VRT500

P

ratt & Whitney’s PW200 engines will
power the VRT500 Helicopters designed by VR-Technologies, a part
of Russian Helicopters Holding Company. The companies signed a contract to
fit VRT500 helicopters with gas-turbine
PW207V engines at the show yesterday.
A part of Pratt & Whitney’s PW200 family
engines, PW207V has the capacity of up
to 700 hp and is designed for light-class
rotorcraft. The PW207V engine shall be
adapted for powering single-engine rotorcraft with the corre-sponding amendment of Type certificate, in order to be
installed on VRT500 helicopter, which is a
light single-engine helicopter with coaxial
rotor scheme and takeoff weight of 1,650
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kg. According to Pratt & Whitney, over
5,000 powerplants of this type have been
produced by now. They clocked more
than 11 million flight hours.
“PW200 family engines have shown excellent performance as reliable powerplants
for helicopters. Currently, they are being
operated in more than 80 countries worldwide, which should considerably simplify
the certification of VRT500 and render its
after-sales support more accessible and
efficient. Russian Helicopters have a successful experience of cooperation with
Pratt & Whitney Canada, and I am sure that
VRT500 project shall strengthen the partnership between the companies,” noted
Andrey Boginsky, Director General of Rus-

sian Helicopters Holding Company.
“VRT500 will be powered by an engine
and brand with a proven track record in
safety, reliability, economy and ease of
maintenance, which of course is key for
our helicopter operators,” said Alexander
Okhonko, CEO of VR Technologies.
“Congratulations to VR Technologies for
launching the VRT500 helicopter. We are
proud that they have selected the PW207V
engine. We look forward to working together to make this innovative platform a
global success,” Anthony Rossi, vice president, business development and commercial services, Pratt & Whitney.
Visit Pratt & Whitney at stand 1320 and
Russian Helicopters at 570.
18 Nov, 2019
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Mohammed bin Rashid Tours the Show
His Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid met with a number of exhibitors,
starting with Lockheed Martin. Hala Zarganie, who is the first Emirati engineer to
be hired by Lockheed Martin in the UAE
following an internship, spoke to His Highness along with a group of Emirati interns.
He also met exhibitors at the Yuzhnoye
Design Office from Ukraine, the UAE Ministry of Defence, Boeing and Mubadala.
HH Sheikh Hamdan, meanwhile, visited officials in the USA Pavilion and also paid a
visit to the India Pavilion, a new addition
to the international event’s roster of country exhibits.

Mohamed bin Zayed Welcomes Bangladesh PM
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE
Armed Forces, met Sheikh Hasina Wazed,
Prime Minister of Bangladesh. They discussed ways to bolster friendship and cooperation, to benefit both countries and
exchanged views on a range of issues of
mutual interest.
They also discussed the Dubai Airshow
and its important role in promoting the
UAE’s leadership in event management,
and its efforts to reshape the future of the
aviation industry.

Tanzania’s Chief of Staff Visits Nation Shield
Lieutenant-General Yakubu Hassan Mohamed, Chief of Staff of the Tanzania People’s Defense Force visited the Nation Shield
stand at the airshow yesterday. Captain
Khalfan Al Kaabi spoke to him about the
show and its significance in the industry.
“This is my first time at the Dubai Airshow
and I find it to be very good. I have been to
IDEX before,” he said .
He added: “Each show has its uniqueness.
Dubai Airshow is unique, and if you go to
other countries also you will see that they
are unique. The number of visitors and
delegations to the show is impressive.”

2

18 Nov, 2019

2
18 Nov, 2019

&
GHQ UAE Armed Forces
Directorate
of Moral Guidance

Mohammed bin Rashid
Mohamed bin Zayed
Open the Show

His Highness Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, Vice President and
Prime Minister of the UAE and Ruler of
Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, opened
the Dubai Airshow 2019 yesterday.
Also present at the opening of the five-day
event were H.H. Sheikh Hamdan bin Mo-

hammed bin Rashid Al Maktoum, Crown
Prince of Dubai; H.H. Sheikh Mansour bin
Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister
and Minister of Presidential Affairs; H.H.
Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum,
Chairman of Dubai Civil Aviation Authority and Chairman and Chief Executive of
Emirates Airline and Group and Chairman
of the event’s organising committee; and
a number of other senior officials.

Furthermore, the Emirates A380 soared
through the skies in a spectacular flypast procession, kicking off the edition.
Spectators and aviation enthusiasts were
able to watch a spectacular formation of
3 Chinook, 3 Black Hawk and 3 Apache
helicopters, opening the way for the Emirates A380, closely followed by the UAE’s
air display team, Al Fursan, set in an arrow
formation.

