مجلة عسكرية استراتيجية
درع الوطن  ...مسيرة وطن
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القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي

حمدان و مكتوم بن محمد يزوران معرض دبي للطيران

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب وللمرة الثانية عىل التوايل معرض ديب
الدويل للطريان.2017
واطأمن سموه إىل راحة املشاركني يف املعرض الذين
ميثلون مختلف صناعات العامل يف قطاع صناعة
الطريان وتقنياته وميثلون يف الوقت ذاته ثقافات عاملية

متنوعة جاءوا إىل دولة اإلمارات يحملون رسائل محبة
وثقة لدولتنا الحبيبة التي ترعى ضيوفها وتحرص عىل
راحتهم وإسعادهم وتكرميهم بجميع السبل.
كام زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل
مكتوم نائب حاكم ديب املعرض أمس يرافقه سمو
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب

الصفقات

68.677

للطريان الرئيس األعىل ملجموعة طريان اإلمارات رئيس
اللجنة العليا املنظمة للمعرض ،وجال سموه يف أرجاء
املعرض الذي تشارك فيه نحو مائة رشكة عاملية متخصصة
يف قطاع صناعات النقل والدفاع الجوي واألنظمة
الصاروخية والطائرات الحربية وتقنياتها املتنوعة.
(تتمة صفحة )2

القوات المسلحة
تحدث طائراتها من
طراز ميراج«»2000 - 9

مليار درهم
حتى اليوم الثالث
التفاصيل صفحة
5
صفحة 5

حمدان بن محمد يزور أجنة الدول العارضة
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ويل عهد ديب وللمرة الثانية عىل التوايل معرض ديب الدويل
للطريان.2017
واطأمن سموه إىل راحة املشاركني يف املعرض الذين ميثلون
مختلف صناعات العامل يف قطاع صناعة الطريان وتقنياته
وميثلون يف الوقت ذاته ثقافات عاملية متنوعة جاءوا إىل
دولة اإلمارات يحملون رسائل محبة وثقة لدولتنا الحبيبة
التي ترعى ضيوفها وتحرص عىل راحتهم وإسعادهم

وتكرميهم بجميع السبل .فقد جال سمو ويل عهد ديب يف
أرجاء املعرض يرافقه سعادة الفريق محمد عبد الرحيم
العيل وكيل وزارة الدفاع املساعد وسعادة اللواء ركن طيار
عبد الله السيد الهاشمي وكيل الوزارة املساعد للخدمات
املساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة
ملعرض ديب للطريان واملتحدث الرسمي حيث توقف يف
بداية الجولة عند جناح “يوروفاليرت تايفون» للصناعات
الجوية والدفاعية والذي تشارك فيه دول اململكة املتحدة

وإيطاليا وأملانيا ثم جناح ديب جنوب الذي يعرض مجسام
ضخام ملرشوع مطار آل مكتوم الدويل يف مدينة ديب
للطريان بجميع مراحل إنشائه األربع.
ثم زار سموه جناح رشكة بوينغ األمريكية وجناح مصنع
“سرتاتا» التابع لرشكة مبادلة لتصنيع أجزاء من الطائرات.
وعرج سموه عىل جناح وكالة اإلمارات للفضاء وجناح
مجلس اإلمارات للرشكات الدفاعية وجناح رشكة “بوم
 »Boomللطائرات املدنية.

مكتوم بن محمد يزور معرض دبي الدولي للطيران

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم ديب أمس معرض ديب الدويل للطريان يف
نسخته الخامسة عرش يف مطار آل مكتوم الدويل.
وقد جال سموه يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد
آل مكتوم رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل
ملجموعة طريان اإلمارات رئيس اللجنة العليا املنظمة
للمعرض وسعادة اللواء طيار إسحاق البلويش رئيس

اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية يف
وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العليا املنظمة للمعرض
للعمليات .وتفقد سموه أرجاء املعرض الذي تشارك فيه
نحو مائة رشكة عاملية متخصصة يف قطاع صناعات النقل
والدفاع الجوي واألنظمة الصاروخية والطائرات الحربية
وتقنياتها املتنوعة.
وتوقف سموه عند أجنحة عدد من الدول املشاركة يف

الحدث الدويل منها فرنسا واململكة املتحدة وروسيا
اإلتحادية وجناح رشكة إيرباص لصناعة الطائرات املدنية
العمالقة .واطلع سموه من القامئني عىل هذه األجنحة
ومسؤويل الرشكات ذات الصلة عىل أحدث ابتكارتها
ومعروضاتها يف قطاعي النقل الجوي املدين والدفاع
الجوي والتي يكشف عنها ألول مرة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا.

البواردي يلتقي وزير الدفاع التونسي

البواردي يزور شركة كاليدوس االماراتية المشاركة في المعرض

قام معايل محمد بن احمد البواردي الفاليس وزير دولة
لشؤون الدفاع بزيارة لرشكة كاليدوس االماراتية التي
تشارك يف معرض ديب للطريان  .2017واطلع معاليه

خالل جولته التفقدية عىل أحدث ما أنتجته الرشكة
من طائرات حديثة الصنع ومتعددة املهام .
وأثنى معايل وزير دولة لشؤون الدفاع عىل التطور الذي

تشهده الرشكة مام جعلها محط انظار كربى الرشكات
العاملية وتبادل مسؤوليها الحديث حول طبيعة
مشاركاتهم وأهم املعروضات واملشاريع والربامج.
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استقبل معايل محمد بن احمد البواردي الفاليس وزير
دولة لشؤون الدفاع يف مكتبة مبعرض "ديب للطريان "2017
معايل عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني التونيس
والوفد املرافق له .ورحب معايل وزير دولة لشؤون

الدفاع مبعايل وزير الدفاع التونيس واستعرض معه عالقات
التعاون بني دولة اإلمارات والجمهورية التونسية وجوانب
تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشرتكة ،وتعزيز
العالقات الثنائية يف املجاالت العسكرية والدفاعية.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الوطني التونيس مبعرض ديب
للطريان هذا العام وما ميتاز به من تنظيم عايل املستوى
واستقبال مميز ومبا يتضمنه من أحدث الطائرات
واملعدات واألنظمة يف مجال الطائرات.
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قائد القوات الجوية يستقبل ضيوف معرض دبي للطيران
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استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم
نارص محمد العلوي قائد القوات
الجوية والدفاع الجوي ،يف مكتبه
مبعرض ديب للطريان  ،2017كالً عىل
حدة سعادة توماس كوختا نائب وزير
الدفاع للصناعات و الدفاع التشييك و
امري اللواء محمد الحجام رئيس أركان
جيش الطريان التونيس و الجرنال
كارلوس ادوارد بوينو قائد القوات
الجوية الكولومبية و عدد من رؤساء
الرشكات العاملية املختصة يف صناعة
الطريان و الدفاع  .وتم خالل اللقاء
بحث أوجه التعاون الثنايئ ،والسبل
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الكفيلة بدعمها وتطويرها بني دولة
اإلمارات ودولهم الشقيقة والصديقة،
إىل جانب مناقشة عدد من املواضيع
ذات االهتامم املشرتك.
حرض اللقاء عدد من كبار ضباط
القوات الجوية والدفاع الجوي
والوفود الرافقة للضيوف املرافق
للضيف .وقد أشاد 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.

الوكيل المساعد في وزارة الدفاع يلتقي
بوفد حلف شمال األطلسي في معرض دبي للطيران
استقبل اللواء ركن فالح محمد فالح
القحطاين الوكيل املساعد للسياسات
والشؤون االسرتاتيجية يف وزارة الدفاع
مبكتبه يف معرض “ديب للطريان”2017
الفريق ستيف شيربو نائب رئيس اللجنة
العسكرية لدى حلف شامل األطليس/
الناتو والوفد املرافق له.
وتم خالل اللقاء الذي حرضه عدد من
كبار ضباط ومسؤويل وزارة الدفاع
وأعضاء الوفد املرافق بحث سبل
التعاون بني دولة اإلمارات وحلف الناتو
وخصوصا يف املجاالت العسكرية ورضورة
تبادل الخربات الفنية والدفاعية مبا
يخدم الجانبني وتعزيز العالقات الثنائية
وتطويرها إضافة إىل بحث عدد من
القضايا ذات االهتامم املشرتك.
وأشاد نائب رئيس اللجنة العسكرية
لحلف الناتو مبعرض ديب للطريان الذي
أثبت عاماً بعد عام أنه األفضل من ناحية
التنظيم والفعاليات وحجم املعروضات.

 3.3مليار درهم

صفقات القوات المسلحة

أعلن اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلويش رئيس اإلدارة
التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية يف وزارة
الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات املنظمة
ملعرض ديب الدويل للطريان  2017عن ابرام  8صفقات ىف
اليوم الثالث للمعرض بقيمة بلغت ثالث مليارات و347
مليونا و 123درهم.
وتضمنت الصفقات ثالث رشكات محلية وخمس رشكات
عاملية
وقال البلوىش خالل مؤمتر صحفى أمس انه تم التعاقد
مع رشكة ريثيون االمريكية لرشاء مواد ومعدات مكمالت
قنابل gbu-12وقنابل gbu10  مببلغ مليارين و 513مليون
و 801الف درهم.
وأفاد انه تم التعاقد مع رشكة ىس  4ادفا نسد سوليوشن
املحلية لتقديم خدمات االتصاالت وتقنية املعلومات مع
توفري الدعم اللوجستى ملدة سنتني مببغ  305مليون و455
الفا وكذلك التعاقد مع رشكة بيل تك اكسبورتس من روسيا
البيضاء لتقديم خدمات الصيانة والتاهيل النظمة الرادار
مببلغ  57مليون و 555الف درهم
وأشار إىل التعاقد مع طريان االتحاد لتوفري خدمة نقل املدفعية  35ملم للدفاع الجوي مببلغ  32مليون و  675مليون درهم ،وكان اليوم األول من معرض (ديب للطريان)
وشحن مواد ومعدات مببلغ  165مليون و 285ألف ألف درهم .وأضاف أنه تم التعاقد مع رشكة اي او ماكس قد شهد إبرام  11صفقة بلغت قيمتها ستة مليارات و515
درهم ،والتعاقد مع رشكة كيميكال آند ميكانيكال وهي رشكة أمريكية ،عىل تأهيل وتقديم خدمات الصيانة مليون درهم ،كام شهد اليوم الثاين إبرام  8صفقات بلغت
اندسرتي كوربرييشن الرتكية لرشاء قنابل  MK-82و  MK-لطائرات  AIR TRACTORمببلغ  41مليون و  321ألف قيمتها ثالث مليار و 274مليوناً و 687ألف درهم ليبلغ
 84بقيمة  74مليون و 29ألف درهم ،وكذلك التعاقد و 242درهم ،والتعاقد مع رشكة  CAEاملحلية ،عىل إنشاء مجموع صفقات األيام الثالثة األوىل ما يزيد عىل  13مليار
مع الرشكة السويرسية رينميتل اير دفنس لرشاء طلقات مركز تدريب عىل األنظمة امليرسة عن بعد مببلغ  157و  136مليون و  980ألف درهم.

القوات المسلحة تحدث طائراتها من طراز ميراج 2000 - 9

اعلنت القوات املسلحة بدولة االمارات العربية
املتحدة عن نيتها التعاقد مع رشكتي داسو وتاليس
لتحديث طائراتها من طراز مرياج .2000 - 9
رصح بذلك سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح
البلويش رئيس اإلدارة التنفيذية للصناعات وتطوير
القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة
العسكرية للعمليات املنظمة للمعرض عىل هامش
فعاليات معرض ديب الدويل للطريان .2017
وقال البلويش ان هذا التحديث يأيت يف إطار
توجيهات القيادة الرشيدة للدولة الهادفة اىل دعم
وتعزيز عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها
قواتنا املسلحة يف مختلف أفرعها ومبا يتواكب مع
متطلبات قواتنا املسلحة.
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فى اليوم الثالث لمعرض دبى للطيران
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تضاعف عدد الشركات من  200شركة في  1989الي  1200شركة في ادورة الحاليه

الشيباني :معرض دبي للطيران من أهم وأنجـــح ا
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

بالتزامن مع انعقاد الدورة الخامسة عشر لمعرض دبي
للطيران ،والتي تعد األكبر في تاريخه ،منذ انطالق
دورته األولى في عام  1989في مطار دبي الدولي،
أجرت مجلة “درع الوطن” هذا الحوار مع سعادة العميد
حسن محمد الشيباني نائب رئيس اللجنة المنظمة
للشؤون اإلدارية مساعد مدير مكتب صاحب السمو
الوزير لشؤون الوزارة بوزارة الدفاع .

شهد المعرض على
مدار دوراته صفقات بلغت
قيمتها  560مليار دوالر

“
“
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الصناعات العسكرية
في الدولة تدار بكوادر وطنية
تتمتع بالكفاءة العالية

بداية هل ميكن أن تحدثونا عن الخطوات األوىل النطالق
معرض ديب للطريان ؟
أول معرض للطريان يف ديب أقيم يف عام  ،1989تحت
اسم معرض الطريان العريب ،وكان حينها معرضاً تجارياً
صغريا ً للطريان املدين ،وكانت فكرة إقامة معرض للطريان
غريبة ومستهجنة ،وكانت معارض الطريان يف العامل كبرية
وضخمة بحيث ال يجرؤ أحد عىل منافستها ،وكان إقامة
معرض للطريان يف دولة عربية تعترب محاولة محكوم عليها
بالفشل مسبقاً .ولكن دولة اإلمارات العربية املتحدة هي
دولة املعجزات ،وقادتها دامئاً يقبلون التحديات ،ويتبنون
األفكار الجديدة ،ويسعون نحو التفرد والتميز ،ومن هنا
بدأت فكرة إقامة معرض ديب للطريان منذ ذلك الحني ،وها
هو اليوم كام نشهده ،بات واحدا ً من أهم وأنجح األحداث
يف عامل الطريان ليس إقليمياً فسحب ،بل عاملياً.
ملاذا يعد معرض ديب للطريان الحدث األكرب يف املنطقة بل
ويف العامل يف مجال الطريان؟
تأيت أهمية معرض ديب للطريان يف أنه أحد أهم معارض
صناعة الطريان الكربى يف العامل؛ مثل معرض باريس الجوي،
واملعرض املليك الربيطاين العسكري ،إىل جانب معرض ديب
للطريان .إال أن أهم ما مييز معرض ديب أنه األرسع منوا ً يف
العامل ،فهو يتيح الوصول إىل سوق إقليمية كبرية مستهلكة
لصناعة الطريان املدين والعسكري ،كام يستمد قوته من
نجاحات دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املجاالت كافة،
ويف قطاع الطريان خاصة.
وسيعقد معرض ديب للطريان هذا العام ،وللمرة الثالثة ،يف

مطار آل مكتوم الدويل ،عىل مدار خمسة أيام وبحضور
قيايس يض ّم  1200رشكة عارضة محلية وإقليمية وعاملية
متخصصة يف قطاعي الطريان املدين والعسكري ،وأكرث من
 160طائرة ،ويُتوقع أن يفوق عدد الزوار  73000زائر ،وأن
يزيد عدد الوفود الرسمية عىل  260وفدا ً ،ويغطيها نحو
 1350إعالمياً من أنحاء العامل.

إىل تنويع اقتصادها ،وقد باتت هذه الصناعات مبعث
فخر لنا جميعاً ،ألنها تقوم عليها كوادر وطنية ،تتمتع
بالكفاءة العالية والقدرة عىل التطوير واالبتكار ،كام أن
إنتاجها يتمتع مبواصفات عاملية ،ويعتمد عىل التكنولوجيا
املتقدمة وهو ذو قيمة مضافة عالية القتصادنا الوطني.
وهنا ال يفوتني أن أنوه أيضاً بجهود التي يبذلها كوكبة
من أبناء اإلمارات إلنجاح هذا املعرض ،وأخص بالذكر،
وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة
ديب للطريان املدين رئيس مؤسسة مطارات ديب الرئيس
األعىل لرشكة طريان اإلمارات ومعايل محمد بن أحمد
البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع  ،واللجنة العسكرية
املنظمة للمعرض برئاسة سعادة اللواء طيار عبدالله السيد
الهاشمي.

برأيك ما هي عوامل النجاح والجذب املتزايد ملعرض ديب
للطريان عاماً بعد عام؟
ال شك أن الدعم الذي يلقاه معرض ديب للطريان من القيادة
الحكيمة التي جعلت دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة
عرصية يشار إليها بالبنان ،وعىل رأسها سيدي صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» ،وسيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب ما هو الجديد الذي سوف يشهده معرض ديب للطريان
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ،هذا العام؟
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دأب املعرض خالل كل دوراته السابقة عىل تقديم كل ما
هو جديد ،ويف هذه الدورة ،فمن بني  1200رشكة عارضة،
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
أضف إىل ذلك االستثامر الكبري واملتنامي يف مجال الطريان هناك  100رشكة جديدة ،من  25سوق دولية تشارك ألول
املدين والنقل والشحن الجوي يف املنطقة ،وكذلك النمو مرة هذا العام .وهو تطور غري مسبوق يف جذب الرشكات
املتزايد يف االنفاق العسكري وأهمية الطريان العسكري العاملية للمشاركة يف املعرض ،فنحو  30%من الرشكات
يف الدفاع والهجوم يف الحروب الحديثة ،وزيادة االعتامد العارضة من أوروبا ،و 40%من الرشق األوسط ،و 10%من
عىل الطريان يف املراقبة ومكافحة اإلرهاب الدويل ،وكلها األمريكتني ،و 20%من بقية دول العامل .ومن بني الرشكات
عوامل تزيد الطلب عىل الطائرات املدنية والعسكرية .العارضة  8رشكات رئيسية يف قطاع الصناعات الدفاعية
كام أن الصناعات الدفاعية والعسكرية أحد أهم املحاور و 10مؤسسات ورشكات يف قطاع الفضاء و 5رشكات رئيسية
التي ركزت عليهادولة اإلمارات العربية املتحدة يف سعيها لتصنيع املحركات .وسيتضمن املعرض  15جناحاً للدول

ً
عالميا
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املشاركة ،ويتوقع أن يتجاوز عدد زوار املعرض  72500زائر
تجاري .وسوف يشهد املعرض عدة فعاليات أخرى ،منها:
“مؤمتر الفضاء” بالرشاكة مع مؤسسة اإلمارات للفضاء،
والذي ميثل إضافة جديدة لفعاليات املعرض.
وكذلك “مؤمتر األنظمة الجوية بدون طيار” ،والذي
يناقش مايض وحارض ومستقبل األنظمة الجوية غري
املأهولة يف صناعة الطريان .باإلضافة إىل «مؤمتر مناطق
أعامل الشحن” ،و”قمة الطائرات بدون طيار” ،إىل
جانب عقد “مؤمتر حلول املطارات ديب” و”مؤمتر الخليج
للتدريب” ،و”يوم املستقبل” الذي يهدف إىل إلهام
وتشجيع جيل الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
لالنضامم إىل صناعة الطريان والفضاء .وشهد املعرض
االعالن عن صفقات جديدة ضخمة منذ اللحظة االوىل
لالفتتاح.
ما هي الفوائد التي تعود عىل دولة اإلمارات العربية
املتحدة من وراء معرض ديب للطريان؟
مام ال شك فيه أن املعرض ميثل إضافة جديدة لإلنجازات
التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويسلط
الضوء عىل قدرة الدولة بصفة عامة وإمارة ديب بصفة
خاصة عىل تنظيم املعارض املتخصصة ،واملعرض
فرصة جديدة تتيح للدولة تسليط الضوء عىل تجربتها
التنموية الفريدة أمام العامل ،ونقل الخربات العاملية
وآخر املستجدات والتكنولوجيا يف مجال الطريان والفضاء
والصناعات الدفاعية ،باإلضافة إىل اعتباره منصة تجارية
لعقد كربى الصفقات العاملية يف مجال الطريان التجاري

والعسكري وحلول املطارات حول العامل .وهذا العام
سيتزامن توقيت املعرض مع إنجاز أعامل توسعة مطار
آل مكتوم لرفع الطاقة االستيعابية للمرحلة األوىل إىل 26
مليون مسافر ،لرتتفع الطاقة االستيعابية ملطارات ديب إىل
 126مليون مسافر بحلول  ،2020منها  100مليون مسافر
سنوياً ملطار ديب الدويل ،للتأكيد عىل مكانة الدولة يف النقل
والشحن الجوي.

ما هي توقعاتك لحجم الصفقات التي سيتم عقدها يف
معرض ديب للطريان عرب دوراته الخمسة عرش؟
مرة ثانية سوف أستخدم لغة األرقام ،فهي األكرث صدقاً
وداللة ،فقد شهد معرض ديب للطريان عىل مدار دوراته
السابقة صفقات بلغت قيمتها نحو  560مليار دوالر ،أي ما
يجاوز تريلوين درهم إمارايت ،كان أقلها يف دورته السادسة
يف عام  ،1999إذ بلغ حجم الصفقات ملياري دوالر فقط،
فيام بلغ حجم الصفقات ذروته يف دورته الثالثة عرش يف
عام  ،2013بحجم صفقات بلغت قيمتها  206مليار دوالر.
وال ميكن التنبؤ بأرقام محددة اآلن ،ولكن ميكن القول إن
نسبة املشاركة العالية من قبل العارضني ،والزوار ،والتغطية
اإلعالمية ،كلها مؤرشات تنبؤ بارتفاع قيمة الصفقات التي
سيتم اإلعالن عنها خالل املعرض.

كيف ترى التطور الهائل يف معرض ديب للطريان عرب دوراته
الخمسة عرش؟
عندما نتحدث عن التطور الذي شهده معرض ديب
للطريان عرب رحلته بداية من دورته األوىل يف عام 1989
وحتى دورته الحالية يف عام  ،2017فاألرقام خري شاهد
ودليل؛ فقد تضاعف عدد الرشكات  6مرات من 200
رشكة يف عام  1989إىل  1200رشكة هذا العام ،كام ما هي تطلعاتك ملعرض ديب للطريان يف السنوات القادمة؟
تضاعفت مساحة العرض بنحو  93مرة ،من  7000أتطلع يف الدورات القادمة إىل مزيد من التطور واالزدهار
مرت مربع إىل نحو  645000مرت مربع .وتضاعف عدد للمعرض ،ومزيد من املشاركة من الدول العربية،
الطائرات املعروضة بأكرث من  6أضعاف ،إذ بلغت  25وأتطلع أن نرى املزيد من الطائرات املعروضة صنعت
طائرة يف عام  ،1989بينام سجلت يف الدورة الحالية أكرث بأيا ٍد عربية ،وبأياد وعقول إماراتية شابة واعدة ،يف ظل
من  160طائرة .أما عن الزوار فقد تضاعف عددهم بأكرث الدعم الالمتناهي الذي تقدمه قيادتنا الحكيمة ،ويف ظل
من  7أضعاف من  10000زائر تجاري ومهني يف عام التوجه نحو املزيد من التنويع االقتصادي والتوسع يف
 1989إىل أكرث من  70000زائر تجاري ومهني يف عام الصناعات الدفاعية والفضائية ،والتوسع يف الصناعات
 ،2017حيث أن معرض ديب للطريان حدث تجاري ،غري والخدمات ذات القيمة املضافة العالية ،التي توفر فرص
مفتوح للعامة .وعن التغطية اإلعالمية فقد تضاعفت عمل بعوائد مجزية لشباب اإلمارات ،وتفتح لهم املجال
بأكرث من  3مرات من  400إعالمي يف عام  1989إىل  1350للتميز واإلبداع ،يف هذه الصناعات التي تعد صناعات
املستقبل.
إعالمي يف عام .2017

خالل حضورهم فعاليات المعرض
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القادة العسكريين والمسؤولين يشيدون
بمعرض دبي للطيران
أشاد عدد من كبار القادة العسكريين والمسؤولين الذين تواجدوا في الدورة الخامسة عشر
بمستوى التنظيم واإلعداد للدورة الحالية للمعرض
واكدوا في تصريحات للنشرة اليومية بان المعرض اصبح يعد من أهم وأكبر معارض الطيران
في العالم
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معايل رشيف فتحي

اللواء طيار حمدي محمد

امري اللواء محمد الحجام

قال معايل رشيف فتحي وزير الطريان
املدىن املرصي تم إعالن «مرص للطريان»
لعدد من الصفقات خالل معرض ديب
الدويل للطريان خصيصاً آلن املعرض
يعد أحد أهم معارض الطريان الرئيسية
الخاصة بصناعة وتسويق منتجات
الطريان العاملية واملنصة األساسية إلطالق
التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا
التي تساعد يف تطوير قطاع الطريان يف
الرشق األوسط.
وقال بان معرض ديب للطريان يعد
فرصة لالطالع عىل أحدث املعروضات
ىف صناعة النقل الجوى خالل املعرض درع الوطن أثناء الحوار مع آمر القوة الجوية الكويتية
وإجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد
من كبار املسئولني والشخصيات لبحث ديب الدويل لقادة القوات الجوية والذي وصلت إليه الصناعة اإلماراتية الوطنية
دعم التعاون ىف مجال صناعة النقل يناقش التطورات التي طرأت عىل القوات الدفاعية من تطور سمح لها بأن تنافس
الجوى واالستفادة من أحدث املعدات الجوية ومستقبل القوة الجوية والعديد كربى الرشكات العاملية ملا متتلكه من
واملعروضات التكنولوجية لدعم صناعة من املوضاعات باإلضافة اىل مؤمترات اإلمكانات الهائلة التي متتلكها يف مجال
النقل الجوى مبرص.
متخصصة يف الفضاء .
الصناعات العسكرية ،وذلك عرب ما تم
وقال اللواء طيار حمدي محمد عبدالله وأضاف بان معرض ديب للطريان يعد عرضه من أسلحة وطائرات ذات صناعة
ممثل وزير الدفاع املرصي بان معرض واحدا ً من أهم معارض الطريان يف العامل ،وطنية . .% 100
ديب للطريان هو أحد أهم معارض كام أنه املعرض األول والوحيد املتكامل وقال إن املعرض هو من الفعاليات التي
الطريان الرئيسة الخاصة بصناعة الطريان يف املنطقة العربية ،ويشكل حدثاً عاملياً تستقطب املصنعني واملهتمني بقطاع
العاملية ،واملنصة األساسية إلطالق عىل مدار  5أيام ،كام تنبع أهميته من الطريان عىل مستوى العامل حيث يضم أكرب
التوجهات الجديدة ،ومناقشة القضايا التواجد املكثف لرؤساء الدول ووزراء الرشكات العاملية يف قطاع الطريان بشقيها
التي تساعد يف تطوير قطاع الطريان يف الدفاع ورؤساء األركان وقادة القوات التجاري والعسكري وهو فرصة لالستفادة
الرشق األوسط ،اذ يستضيف املعرض الجوية والدفاع الجوي للعديد من دول واالطالع عىل أبرز التكنولوجيات يف مجال
 1200رشكة عارضة متخصصة يف العامل إضافة إىل مئات الرشكات العاملية الطريان.
قطاعي الطريان املدين والعسكري حيث الشهرية يف إنتاج صناعة الطائرات يف وأشار إىل أن املعرض فرصه حقيقية
للمهتمني بقطاع الطريان سواء العسكريني
زرت العديد من املعارض املتخصصة العامل.
يف الطريان يف عدد من الدول اال ان من جانيه أشاد امري اللواء محمد الحجام أو املدنيني للتعرف عن قرب إىل أحدث
معرض ديب للطريان يتميز بعقد مؤمتر رئيس اركان جيش الطريان التونيس مبا التكنولوجيات املرتبطة بقطاع الطريان كام

اللواء الركن طيار عبدالله يعقوب
أن املعرض يعد من أهم ثالثة معارض عىل
مستوى العامل إذا مل يكن أفضلها من حيث
عدد الرشكات والعارضني سواء الطريان
العسكري أو املدين وكل ما يرتبط بهم.
وأكد اللواء الركن طيار عبدالله يعقوب
الفودادي آمر القوة الجوية الكويتية
رئيس وفد وزارة الدفاع الكويتية أن معرض
ديب للطريان يعرض أحدث ما توصلت الية
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة يف علوم
وصناعة الطائرات
وأضاف :أن ماشاهدناه اليوم يف معرض
ديب للطريان  2017من تطور وتكنولوجيا
شئ يدعونا للفخر واإلعتزاز كخليجيني ملا
وصلت الية دولة اإلمارات العربية املتحدة
وقدرتها عىل استضافة هذا املعرض الذي
يعترب من أكرب املعارض العسكرية يف العامل
والتي قدمت من خاللها أحدث ما توصلت
الية التكنولوجيا والتقنيات الحديثة يف
علوم وصناعة الطائرات فقد شاهدنا يف
هذا املعرض وتحت سقف واحد العديد
من الرشكات العاملية تقدم وتعرض احدث
تقنياتها وطائراتها وسط منافسة قوية وأيضا
الحضور والتواجد الكبري للوفود الكثيف من
كل دول العامل.
مؤكدا ً أن ذلك “يدل ذلك عىل قوة املعرض
باإلضافة اىل كمية وضخامة الصفقات التي
عقدت خالل فرتة املعرض فنهنيئا لدولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل هذا اإلنجاز
الذي يسجل يف سجل انجازاتها التاريخية
املبهرة واملميزة وهذا ما تعودنا علية من
أبناء االمارات يف تقديم كل يش مميز
ويحايك املستقبل.
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اﻟﻘﺪر ات اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﻮﻓﺮ رﻳﺜﻴﻮن ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺠﻮﻳﺔ .وﺑﻔﻀﻞ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮ ﺣﺔ ،وإﻟﻜﺘﺮ وﻧﻴﺎت اﻟﻄﻴﺮان ،وأﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺸﻌﺎر،
واﺳﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮرة ،ﺗﻮ ﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ
إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.
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بن هالل للمشاريع تعرض أول جهاز محاكي
للسرعات العالية في الشرق األوسط
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كشفت رشكة بن هالل للمشاريع عن اول جهاز محايك
للرسعات العالية ومختربات التحمل للطيارين يعرض ألول
مره يف الرشق األوسط يف معرض ديب للطريان عىل طريقة

الفورميال وهو من انتاج جامعة جامعة جراند فيلد وهي
من أعرق جامعات البحث العلمي الربيطانية رصح بذلك
حميد سعيد الظاهري نائب الرئيس وقال بانه تم خالل

املعرض عرض املنظاد ايرالندر الذي ميكنه التحليق والبقاء
ملدة اسبوع ويقوم بدور الراقبة الجوية والسيطرة عىل
األجواء ونقل وتحليل املعلومات

نظام مصغر خارق بدون طيار متاح للبيع في األسواق الدولية
متثل طائرات «سيلفر فوكس» ( )Silver Foxمن “ريثيون” نظا ًما جويًا فريدًا
بدون طيار يوفر كفاءة عالية من خالل نظام مصغر مع اإلشارة إىل أن هذه
الطائرات متاحة حال ًيا للبيع يف األسواق الدولية.
وحتى اليوم ،مل يستخدم هذه األنظمة عالية الكفاءة منخفضة التكلفة سوى
القوات األمريكية الخاصة التي استخدمتها مرا ًرا وتكرا ًرا ألغراض عملياتية خالل
العقد املايض.
وخاصا لفرق االستطالع يف البيئات
ا
ب
مناس
فوكس”
“سيلفر
الطائرة
جاء تصميم
ً
ً
األكرث وعورة ،عىل أن تتسم بسهولة االستخدام فال حاجة ملطار أو نظام تحكم
متقن لهذه الطائرات التي ميكنها توفري خدمات االستخبارات واملراقبة واالستطالع
اآلنية فضال عن متيزها بقدرات التحمل طويل األمد التي تُعرف بها األنظمة األكرب
حجامً ويُعلق بيت مانجلزدورف ،مدير برنامج الطائرات بدون طيار يف “ريثيون»

قائالً «ال تحتاج طائرات «سيلفر فوكس» حتى إىل مدرج إقالع وهبوط .بل إن
هذا نظام الطائرات دون طيار قد ُصمم مبا يضمن سهولة استخدامه ميدان ًيا من
قبل طواقم املبتدئني الذين ال يحتاجون سوى قليل من التدريب يك ينجحوا يف
تشغيلها وصيانتها”.
يبلغ جناحي الطائرة حوايل  3أمتار تقري ًبا ،تعمل مبحرك بنزين ،وتطري مبعدل
وسطي يرتاوح بني  80 – 65كيلومرتا ً يف الساعة .ويبلغ نطاقها التشغييل حوايل 40
كيلومرتا ً ،وميكنها أن تطري ملدة تصل إىل  10ساعات.
وال يحتاج إعداد نظام طائرات “سيلفر فوكس” أكرث من  15دقيقة .وميكن برمجة
رحالت الطائرة مسبقاً إما يدويًا أو من خالل شاشة ملس ،وإطالقها إما من الرب
أو البحر.
سهلة النقل ويسرية الصيانة
نظ ًرا ألنه ميكن تشغيل «سيلفر فوكس» من خالل جهاز حاسوب لوحي ،وإطالقها
من خالل قاذف طائرات فإنه وميكن نقلها باستخدام شاحنة صغرية أو سيارة
«هامفي» عسكرية ،ويستطيع شخصان فقط .وتم تصميم “سيلفر فوكس”
بطريقة تتيح صيانتها بسهولة بالغة دون االعتامد عادة عىل خدمات الرشكة
املصنعة.
وأضاف مانجلزدورف “ميكن مبارشة عمليات التخزين والتدريب والصيانة يف
املنشآت املحلية الصغرية وباستخدام معدات محلية ،مام يتيح توفري قدر كبري من
التكاليف والوقت عىل املستخدمني».
وعىل حني يُنظر إىل القطاعات العسكرية والجيوش بوصفهم املستخدمني األقرب
من هذه ،إال أنه ميكن استخدامها أيضً ا يف عدة قطاعات أخرى ألغراض مختلفة
تتضمن البحوث العلمية واألغراض األمنية .وقد تشمل االستخدامات املدنية
مراقبة خطوط اإلنتاج ،وبحوث األرصاد الجوية ،وسالمة املنشآت الضخمة،
والحراج والزراعة ،واألبحاث األكادميية ،وغريها الكثري.
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تشارك وكالة اإلمارات للفضاء في فعاليات «
معرض دبي للطيران  « 2017وذلك ضمن جناح
والمشغلة
مشترك يضم الشركات العاملة
ُ
لقطاع الفضاء الوطني بهدف تعزيز حضورها
الدولي والتعريف بمشاريعها الحالية
وخططها المستقبلية.
وتهدف الوكالة من خالل مشاركتها
الثانية للوكالة في المعرض منذ تأسيسها
عام  2014إلى التعريف بآخر مستجدات
القطاع الفضائي في الدولة خاصة مشاريع
االستكشاف الفضائي المتعلقة بكوكب
المريخ إلى جانب تشكيل عالقات وشراكات
استراتيجية مع مختلف األطراف المعنية
والجهات الدولية والشركات العالمية
المشاركة في المعرض.

حوار :محمد سعيد الطنيجي

أكد سعادة الدكتور املهندس محمد نارص األحبايب املدير
العام للوكالة أهمية املشاركة يف املعرض كونه يعترب من
أكرب معارض الطريان عىل مستوى املنطقة والعامل حيث
ميثل فرصة لقطاع الفضاء الوطني لتعزيز عالقاته مع أهم
وأبرز الخرباء واملتخصصني من قطاعات الطريان والدفاع
والفضاء والصناعات املرتبطة الذين يزورون ديب للمشاركة
يف املعرض معتربا ً أن التواجد وسط هذا التجمع الدويل يأيت
يف سياق تحقيق خطط الوكالة الرامية إىل بناء الرشاكات
املستقبلية .وأشار إىل أن الجناح شهد إقباالً واسعاً واهتامماً
كبريا ً من قبل زوار املعرض عىل غرار الدورة املاضية وذلك يف
ظل املشاريع املتميزة عىل صعيد االستكشاف الفضايئ التي
أعلنت عنها الدولة أخريا ً .
صندوق الحضارة والنخلة
وقال إن وكالة اإلمارات للفضاء أطلقت خالل املعرض
املبادرتني املجتمعيتني «صندوق الحضارة» و»النخلة»
اللتني تأتيان يف إطار جهودها الرامية للتوعية والتعريف
مبشاريع الدولة املرتبطة باستكشاف املريخ ،وتأيت
املبادرتان ضمن مشاريع الوكالة التي خصصتها لفعاليات
«عام زايد» ،لتُسهم يف تحقيق رؤيته وطموحاته يف
قطاعي الفضاء والزراعة .كام تأتيان ضمن مرشوع
«املريخ  »2117الذي يتضمن مجموعة من املبادرات
الساعية إىل تعزيز املعرفة البرشية حول املريخ ،حيث
تهدف الوكالة من خاللهام إىل تشجيع جهود البحث
العلمي ،واالبتكار ،فضالً عن تقديم مساهامت علمية
بحثية تخدم البرشية من حيث طرح حلول تواجه
استيطان البرش للكوكب األحمر وبعض التحديات
اإلقليمية مثل األمن الغذايئ.

األرض ،ورفد رواد الفضاء بالغذاء الالزم خالل فرتة رحالتهم
الطويلة بعيدا ً عن املعمورة .كام تهدف هذه املبادرات
التي تتمحور حول مواضيع الزراعة يف الفضاء بشكل عام
وتركز عىل كوكب املريخ بشكل خاص ،إىل تعريف املجتمع
اإلمارايت بالوجهة املستقبلية ملشاريع االستكشاف الفضايئ
عىل املستوى الوطني واملتمثلة بالكوكب األحمر ،حيث
تسعى الوكالة من خاللها إىل مشاركة مختلف األطراف
املعنية يف عملية الوصول إىل حلول للتحديات التي تواجه
الزراعة عىل املريخ يف ظل بيئته الصحراوية والحارة الصعبة.

د .محمد نارص األحبايب
مبادرة النخلة و صندوق الحضارة
أشار األحبايب إىل أنه سيجري تنظيم مبادرة «النخلة»
بالتعاون مع كلية الزراعة يف جامعة اإلمارات ،حيث تدعو
املبادرة مختلف الجهات البحثية والعلمية والزراعية يف
الدولة إىل إجراء بحوث متخصصة حول إمكانية زراعة شجر
النخيل عىل كوكب املريخ ،أما مبادرة «صندوق الحضارة»
فهي عبارة عن مجموعة من البذور لنباتات جرى اختبار
قدرتها عىل النمو يف بيئات خاصة تحايك بيئة الفضاء مثل
محطة الفضاء الدولية.
وأوضح األحبايب أن املبادرة تهدف إىل التعريف بأهمية
البحث عن الحلول لتحدي الزراعة يف الفضاء ،وذلك
بسبب األهمية التي يكتسبها هذا املوضوع كون الزراعة
تعترب واحد ًة من التجارب واملواضيع البحثية االسرتاتيجية
التي يعمل العلامء والخرباء عىل إيجاد الحلول لها بهدف
التغلب عىل مشكلة ضيق املساحات الزراعية عىل كوكب

السياسة الوطنية لقطاع الفضاء
وعىل الصعيدين التنظيمي والترشيعي أطلقت الوكالة
أواخر العام املايض السياسة الوطنية لقطاع الفضاء يف دولة
اإلمارات والتي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله».
وتهدف السياسة الوطنية إىل بناء قطاع فضايئ إماريت قوي
ومستدام يدعم ويحمي املصالح الوطنية والقطاعات
الحيوية ويسهم يف تنويع االقتصاد ومنوه ويعزز الكفاءات
اإلماراتية املتخصصة ويطور القدرات العلمية والتقنية
العالية ويرسخ ثقافة االبتكار والفخر الوطني ويريس دور
دولة اإلمارات ومكانتها إقليمياً وعاملياً.
اتفاقيات
أشار األحبايب إىل أن الوكالة وقعت عددا ً من االتفاقيات
الهامة مع جهات رائدة يف قطاع الفضاء الدويل مثل وكالة
الفضاء األمريكية «ناسا» ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية
«جاكسا» ووكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» ووكالة
الفضاء الهندية موضحا أن هذه االتفاقيات متثل أطر عمل
هامة للتعاون املتبادل يف مختلف مجاالت البحوث والتعليم

ــحقـــــيـق رؤيتها بأن تكون ضمن الدول الرائدة في مجال الفضاء

مسبار األمل
وأضاف دخلت دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل
رسمي السباق العاملي الستكشاف الفضاء الخارجي ،عرب
مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة «حفظه الله» بإنشاء وكالة اإلمارات للفضاء
وبدء العمل عىل مرشوع إرسال أول مسبار عريب وإسالمي
إىل كوكب املريخ أطلق عليه اسم «مسبار األمل» لتكون
الدولة بذلك اإلمارات واحدة من بني تسع دول فقط تطمح
الستكشاف هذا الكوكب.
ولفت إىل أن املسبار سينطلق يف مهمته عام  2020ومن
املخطط أن يصل إىل املريخ بحلول عام  2021تزامناً مع
ذكرى مرور خمسني عاماً عىل قيام اتحاد دولة اإلمارات
العربية املتحدة ويجري التخطيط واإلدارة والتنفيذ ملرشوع
املسبار عىل يد فريق إمارايت يعتمد أفراده عىل مهاراتهم
واجتهادهم الكتساب جميع املعارف ذات الصلة بعلوم
استكشاف الفضاء وتطبيقها ،إذ ترشف وكالة اإلمارات
للفضاء عىل املرشوع ومتوله بالكامل ،يف حني يطور مركز
محمد بن راشد للفضاء املسبار بالتعاون مع رشكاء دوليني.
وأوضح أن أهداف املهمة تتجىل يف بناء موارد برشية
إماراتية عالية الكفاءة يف مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير
املعرفة واألبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود
بالنفع عىل البرشية والتأسيس القتصاد مستدام مبني عىل
املعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع االبتكار واالرتقاء مبكانة
اإلمارات يف سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد وتعزيز
جهود اإلمارات يف مجال االكتشافات العلمية وإقامة
رشاكات دولية يف قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
رصد الشهب والنيازك
كام تحدث الدكتور محمد نارص األحبايب عن «شبكة
اإلمارات لرصد الشهب والنيازك» والتي تعد مرشوعاً مشرتكاً
بني وكالة اإلمارات للفضاء ومركز الفلك الدويل مشريا اىل أن
الشبكة تتكون من ثالث محطات مختلفة موزعة يف أرجاء
دولة اإلمارات لتسجيل الظواهر الفلكية يف سامء الدولة
حيث تضم كل محطة كامريات فلكية موجهة نحو السامء
دبي للطيران من أكبر معارض الطيران على مستوى المنطقة والعالم
وتقوم بالتسجيل تلقائياً مبجرد الكشف عن شهاب الذي
قد يكون جزءا ً من الزخات الشهابية أو قطعة من حطام
فضايئ وعند التقاط هذا الشهاب من أكرث من موقع واحد،
وإعداد السياسات واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع الفضاء إىل هذه اللجنة العاملية» وعضوية لجنة األمم املتحدة يتم حساب مساره بحيث ميكن تحديد مصدره.
 ،ويشتمل قسم «العالقات الدولية» عىل قامئة شاملة الستخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية وعضوية
ملذكرات التفاهم التي وقعتها الوكالة مع مختلف وكاالت «االتحاد الدويل للمالحة الفضائية» وعضوية «مجموعة قمر صناعي جديد
مراقبة األرض» املعنية بالتوعية فيام يتعلق بإمكانية الولوج وأوضح األحبايب أن الوكالة تعمل عىل تطوير قمر صناعي
الفضاء الدولية والرشكات الصناعية والجهات الحكومية.
جديد لدراسة مستويات غازي امليثان وثاين أكسيد الكربون
إىل بيانات مراقبة األرض.
يف الغالف الجوي لألرض وذلك بالتعاون مع كل من
عضوية املنظامت والوكاالت الدولية
معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة األمريكية يف
وأشار األحبايب إىل أن الوكالة نجحت يف الحصول عىل سباق عاملي
عضوية مجموعة من املنظامت والهيئات العاملية الوكاالت وحول مشاريع الوكالة قال األحبايب تتمتع دولة اإلمارات رأس الخيمة ،حيث سيجري تطويره قبل طالب الجامعة
الدولية ذات الصلة بشؤون الفضاء من بينها عضوية اللجنة العربية املتحدة بأعىل مستويات العزم واإلرصار عىل باالستفادة من املرافق واملخابر العلمية فائقة التطور يف
الدولية الستكشاف الفضاء «وهي أول دولة عربية تنضم تحقيق رؤيتها بأن تكون ضمن الدول الرائدة يف مجال «معهد مصدر» ،ليطلق خالل العام .2019
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الفضاء بحلول عام  2021لذلك ،فإن املهامت الفضائية
التابعة لوكالة اإلمارات للفضاء ستساهم يف تطوير العلوم
والتكنولوجيا واالبتكار يف مجاالت الفضاء املختلفة ،التي
ستقود الدولة للعب دور مهم يف السباق الفضايئ وتطوير
الكوادر اإلماراتية بالتعاون مع الرشاكات العاملية واملحلية
للوصول إىل ما يحقق صالح البرشية ومتثل مهمة اإلمارات
الستكشاف املريخ مثال قوي لعن املهامت اإلماراتية التي
تندرج ضمن خطط بناء قطاع فضايئ مستدام.
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إشادة بدقة التنظيم والمشاركات الخارجية والعروض
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«دبي للطيران »2017نافذة عالمية
لتطورات القطاع ومستجداته
أستطالع – درع الوطن:
أكد عدد من المشاركين والزائرين لمعرض دبي للطيران  ،”،2017الذي أفتتحه صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه
هللا ،األحد الماضي ،بحضور عدد من القادة والخبراء والمتخصصين في صناعة الطيران ،أن
المعرض بات نافذة عالمية تطل من خاللها اإلمارات على العالم لتجسد في أيام معدودة
أخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاعي الطيران والفضاء،
وقالوا لـ “درع الوطن” إن املعرض بات منصة تجمع يف
محتواها القادة والخرباء واملتخصصني من مختلف دول
العامل ،يف وقت لقى املعرض إشادة كبرية لدقة التنظيم،
والحضور الذي سجلته الرشكات الوطنية ،فضال عن
املشاركات الخارجية الكبرية يف الدورة الحالية للمعرض،
الذي يشكل فرصة حقيقية لتبادل الخربات واملعارف ،فيام
يرتبط بالصناعة الجوية ،فضالً عن إتاحة الفرص للتعرف
عىل أفضل النظم العاملية املعنية بتكنولوجيا الطريان.
مسارات املستقبل
قال محمود حاتم بشري نائب الرئيس التنفيذي للرشكة
االردنية لصيانة محركات الطيارات ،إن تنظيم املعرض
يرتجم أهدافه ومساراته يف املستقبل ،السيام ان املشاركات
الوطنية جاءت كبرية تفوق التوقعات ،مؤكدا ً أن املعرض
يواكب مستجدات التكنولوجيا يف مجال الطريان ويحايك
املستجدات التكنولوجية يف تلك الصناعة ،كام يعد منصة
فريدة لكربيات الرشكات العاملة يف هذا املجال لعرض آخر
منتجاتها وأحدث ابتكاراتها.
وأكد ان املعرض اكتسب شهرة عاملية بني دول العامل ،ملا
يقدمه من خربات ومامرسات عاملية يستفيد منها جميع
املشاركني ،السيام املتخصصني يف مجال الطريان ،إذ يقام
مبشاركة الرشكات العاملية التي تتنافس عىل سوق الرشق
االوسط املتعاظم ،وارتكزت شهرته عىل املعروضات
التي تحايك أحدث التقنيات التكتولوجية يف هذا املجال،
والصفقات املهمة ،التي يشهدها منذ فرتة إنعقاده ،والكم
الهائل من الزائرين من مختلف دول العامل ،وهي فرصة
طيبة لتقوية العالقات مع الرشكاء واألصدقاء يف املنطقة.
منصة مثالية
من جهته أكد توم جودمان مسؤول برشكة ريثيون ،أن
املعرض منصة مثالية لتبادل الخربات واملعارف فيام يتعلق
بصناعة الطريان والتطورات التي يشهدها القطاع ،السيام
بعد دقة تنظيمه واملشاركات املتنوعة ،فضال عن الرشكات
العاملية من مختلف الدول ،مؤكدا ً أن الوفود البارزة التي
شهدها املعرض تؤكد أهميته عىل خارطة املعارض الدولية
يف املجال الجوي.
وأضاف أن قطاع الطريان يعد ركيزة أساسية يف تطوير
ورفع كفاءه املؤسسات ذات الصلة بتلك الصناعة،
مبختلف أنواعها ،إذ يلعب دورا مهامً ىف منوها وتطورها،
ومواكبة املستجدات ،معرباً عن سعادته وفخره باملستوى
املتميز الذي ظهر به املعرض يف دورته الحالية ،متوقعا
أن زيادة مشاركات للرشكات العاملية ،والزوار والعارضني

محمود حاتم بشري

توم جودمان

يف الدورات املقبلة ،السيام أن مسارات التطوير مستمرة
ومتجددة.
فرصة كبرية
أما الكابنت صباحت عىل مفتي مدير التدريب يف اكادميية
التدريب الفني املشاركة يف املعرض ،يرى أن املعرض فرصة
كبرية للرشكات والزائرين للتعرف عىل مستجدات العاملية
يف مجال الطريان بأنواعه ،وأفضل االنظم العاملية املعنية
بهذا القطاع ،ملواكبة املتغريات العاملية يف هذا الجانب .
وأشاد بالتنظيم الذي شهده املعرض ،واملشاركة الكبرية
التي ضمت العديد من دول العامل والوفود العاملية
املتخصصة يف صناعة الطريان ،فضال عن الحضور املشهود
للرشكات الوطنية ،مؤكدا ً أن املنافسة ستكون اكرب يف
الدورات املقبلة للمعرض ،السيام أن عجلة التطوير ال
تتوقف يف جميع دول العامل ،ونشهد بدورنا تلك املتغريات
املتسارعة يف املجاالت كافة.

د .وايف الحاج

موضوعات حيوية
ويف مطلع حديثة أكد الدكتور وايف الحاج أحد الزائرين،
حرصه عىل حضور فعاليات املعرض يف دوراته كافة ،إذ
يحتوي عىل العديد من االبتكارات الجديدة يف قطاع
الطريان  ،فضال عن املوضوعات الحيوية التي تهم العديد
من الخرباء واملختصيني والرشكات يف صناعة الطريان وسبل
االستفادة منها ،مشيدا ً بتنظيم املعرض وجودة توزيع
املنصات وطرق العرض ،فضال عن الحضور الكبري سواء
املحيل أو الدويل ،والعروض االستعراضية التي ابهرت
الجميع.
وقال إن املعرض يف دورته املقبلة سيشيهد العديد من
الفعاليات التي تخدم هذا القطاع الحيوي ،وسيتيح
للمشاركني الفرصة للتطبيق العميل عىل تكنولوجيا
الطريان الحديثة ،مام يسهم يف تعزيز مكانته عىل الصعيد
العاملي ،لنستطيع من خالله مواكبة املتغريات العاملية
واملستجدات.

«الثريا» اتصاالت جوية ال نظير لها في معرض دبي للطيران

قدرات مطورة
و ميكن االستفادة من نظام الرثيا ايرو  Thuraya Aeroمن
قبل الطائرات ذات األجنحة الثابتة أو الدوارة ( املروحيات)
باإلضافة إىل أي منصات جوية أخرى تنقل البعثات
االستكشافية إىل مناطق تتجاوز خط األفق املريئ .بحيث
متكن ثريا إيرو  Thuraya Aeroالتطبيقات التي تتطلب
الحصول عىل املعلومات من خالل البث املبارش مثل
البحث واإلنقاذ ( ،)SARوالتطبيب عن بعد ،والعمليات
العسكرية ،واملكاتب االفرتاضية لرجال األعامل إضافة إىل
مراقبة الحدود .
وميكن تثبيت الرثيا ايرو Thuraya Aeroبسهولة عىل أي
طائرة .وقد تم تطوير املكونات املادية والربمجيات للتواصل
مع أنظمة الرثيا لألقامر الصناعية بالتعاون مع مجموعة

قوية من املوردين الذين استطاعوا تأمني جميع املوافقات
والرتاخيص الالزمة لتقديم هذه الخدمة إىل قطاع الطريان.
وقد صممت ثريا إيرو Thuraya Aeroللعمل برسعات
برودباند لنقل البيانات تصل إىل  444كيلوبت يف الثانية عند
استخدام قناة بث واحدة وحتى  700كيلوبت يف الثانية
مع نظام القناة املزدوجة ،مع إمكانية بث الفيديو مبارشة
باستخدام أنظمة الكامريات عالية الجودة واملتواجدة عىل
منت الطائرات .وتعد تقنية األقامر الصناعية عرب النطاق
الرتددي  L-Bandمن الرثيا أفضل خيار للطائرات التي
تحلق عىل مستويات متوسطة أو منخفضة وذلك لعدم تأثر
البث عربها باألحوال الجوية.
و تؤكد مصادر الرشكة الصانعة ان أن أجهزة الرثيا شهدت
إقباالً متزايدا ً خالل أول يومني من إطالق «معرض ديب

للطريان  »2017و أن مشاركة الرشكة املستمرة يف املعارض
املحلية واإلقليمية والدولية تهدف للتواصل مع الجهات
والهيئات املتخصصة يف جميع القطاعات لتوفري الحلول
الناجحة للمشاكل التي قد تواجههم واملتعلقة بتكنولوجيا
االتصاالت و انها تتبع اسرتاتيجية االبتكار يف توفري الحلول
املستدامة املبنية عىل األبحاث والتطوير ودراسة األسواق
باإلضافة إىل التغذية الرجعية من املستخدمني.
كام ان «الرثيا» تستعرض من خالل جناحها يف «معرض
الطريان  »2017هواتفها لالتصاالت عرب شبكة الرثيا
الفضائية املتنقلة وتشمل محفظة واسعة من األجهزة
والحلول لالتصاالت املتنقلة عرب األقامر الصناعية سوا ًء
املخصصة لألفراد أو للجهات ومنها األجهزة الصوتية كهاتفي
الرثيا اكس يت برو ثنايئ الرشيحة واكس يت اليت.

نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017

تقدم رشكة «الرثيا» لالتصاالت يف معرض «ديب للطريان
 »2017أحدث خدماتها وهي خدمة Thuraya Aero
لقطاع الطريان.
و هذه الخدمة تضمن االتصال عرب األقامر الصناعية وإرسال
البيانات برسعة عالية ،وتسمح للمستخدمني باستخدام
تطبيقات الربيد اإللكرتوين واإلنرتنت واملكاملات الصوتية
والرسائل النصية من عىل منت الطائرات الصغرية واملتوسطة
الحجم.
و تؤكد الرشكة ان هذه خطوة حيوية أوىل نحو جهود
الرشكة الرامية إىل بناء حضور يف قطاع الطريان .مع نفقات
تركيب ضئيلة وسهولة التحويل من أنظمة النطاق Lband
الحالية و قد تم تصميم وتطوير الخدمة بالتعاون مع
مجموعة  ،Aero Groupوهي مجموعة من الرشكات
العاملة يف قطاع تكنولوجيا األقامر الصناعية يرتأسهم فريق
عمل  smp aviationوتشتمل عىل كوبهام، Cobham
وسكويت  ،Scottyورشكة أس آر يت .SRT
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أعلنت منطقة الطريان  -البيئة املتكاملة عاملية املستوى
لصناعة الطريان ضمن ديب الجنوب  -عن إطالق “مجمع
املوردين” املرحلة الجديدة من مرشوع “سلسلة توريد
الطريان” الرائد عاملياً لحلول الصيانة والتصنيع بهدف خدمة
جميع الجوانب العملية لصناعات الطريان.
وتعترب “سلسلة توريد الطريان” يف ديب الجنوب مرشوعاً
للمباين متعددة االستخدامات ضمن منطقة حرة مخصصة
للرشكات التي تشكل جزءا ً رئيسياً من سلسلة توريد الطريان
العاملية وتقدم خدماتها للرشكات الصغرية واملتوسطة
العاملة يف قطاع الصيانة واإلصالح والتجديد.
جاء االعالن خالل مؤمتر صحفي عقد اليوم بجناح ديب
الجنوب يف معرض ديب للطريان  2017حرضه خليفة الزفني
الرئيس التنفيذى ملؤسسة ديب ملشاريع الطريان الهندسية
وطحنون سيف نائب الرئيس للطريان ومحمد الفاليس مدير
ادارة تطوير االعامل .
وينسجم املرشوع مع اسرتاتيجية ديب الصناعية التي حددت
فيها الحكومة  14مبادرة اسرتاتيجية لتطوير مجمع لصناعة
الطريان خالل السنوات الـ  13املقبلة.
وتتضمن منطقة الطريان  4مناطق أعامل رئيسية ،هي
منطقة الطريان العام التي تضم مبنى للطريان الخاص،
وحظائر طائرات ،ومنشأة لتزويد وقود الطائرات ،وخدمات
أرضية ،ومحطة هيلوكوبرت؛ ومنطقة الصيانة والدعم الفني
التي تضم ورشة للدهان ،وورش للصيانة واإلصالح والتجديد،
وسلسلة توريد للطريان؛ ومنطقة القطاع التجاري التي تضم
فنادق ومرافق لتجارة التجزئة ،ومنطقة للمعارض؛ ومنطقة
التعليم والتدريب التي تحتضن أكادميية اإلمارات لتدريب
الطيارين ،ومرافق محاكاة ،وجامعات ،ومعاهد تدريب.
ويضم مرشوع “سلسلة توريد الطريان” ،الذي تستثمر فيه

مدينة الطريان  200مليون درهم  55/مليون دوالر أمرييك/
وذلك لغاية عام  ،2018مبنيني لتوريد خدمات ومعدات
الطريان ومجمعاً للموردين.
ونجحت “سلسلة توريد الطريان” يف إنجاز “مبنى سلسلة
التوريد” الذي أطلقته مدينة الطريان كمرشوع افتتاحي يف
وقت سابق من العام الحايل ..
ويشتمل املبنى عىل مساحات لورش العمل مبساحة 749
مرتا ً مربعاً للورشة الواحدة ومكاتب الخدمة مبساحة 149
مرتا ً مربعاً للمكتب الواحد  ..ومن املتوقع أن يبدأ العمل يف
املبنى الثاين يف مطلع .2018

ويف الوقت الحارض ،تحتضن منطقة سلسلة التوريد كالً من
“لوفتهانزا تكنيك” و “جرنال إلكرتيك للطريان” و”إيه إيه
آي”.
وقد تم تصميم “مجمع املوردين” بحيث يتيح لرشكات
الصيانة الصغرية والتوسطة لتأسيس عملياتها برسعة
وسهولة  ..وسيوفر املبنى ،املؤلف من طابق أريض وثالثة
طوابق متكررة ،أكرث من  12الف مرت مربع من املساحات
املخصصة للصناعات الخفيفة للرشكات التي تقدم خدمات
الدعم ،والصيانة واإلصالح والتجديد ،وتوريد قطع غيار
الطائرات ،والتأجري.

باكستان تنضم لنادي صناع الطائرات المقاتلة وتتطلع لسوق الخليج
باكستان ليست من الوجوه الجدية يف الدورة الحالية من معرض ديب فهي تشارك
بانتظام منذ عام  ،1993ومع ذلك فان مشاركتها يف الدورة الحالية من املعرض تكتسب
أهمية خاصة بسبب الطائرة املقاتل ،وهي أول طائرة مقاتلة من تصميم وتصنيع
باكستان بنسبة  100يف املئة.
وتضم الطائرة التي تستطيع القيام مبهام متعددة تتناسب كافة املتطلبات التشغيلية
الحالية واملستقبلية ،أحدث أنظمة املالحة الجوية والتحكم يف الطريان وكابينة قيادة
متطورة ،وميكن تسليحها مبختلف أنواع منظامت التسلح مبا يف ذلك الصواريخ واملدافع
والقنابل املوجهة.

ويصل طول الطائرة إىل  49قدم فيام يصل ارتفاعها إىل  15.5قدم بينام يصل طول
الجناح إىل  31قدم  .ويبلغ وزن الطائرة فارغة  14520رطل وتصل رسعتها القصوى إىل
 1.6ماخ ،وميكن للطائرة أن تصل إىل مدي يتجاوز  1880كيلومرت ،فيام تصل حمولتها
القصوى إىل  9500رطل.
وتسعى باكستان لفتح أسواق الرشق األوسط أمام الطائرة التي متثل الجيل الجديد من
الطائرات املقاتلة ،بعد أن أقنعت دوال كربي يف املنطقة مثل تركيا برشاء  51طائرة من
هذا النوع .وتضم قامئة عمالء الرشكة التي بدأ تصنيعها عام  2005كل من السعودية
والكويت واإلمارات ونيجرييا ورسيالنكا واألردن.
ويقول الربيجادير شمس الحق املسئول عن الجناح الباكستاين أن باكستان هي سابع
دولة يف العامل تنضم لنادي صناع الطائرات املقاتلة .
ويؤكد شمس الحق أن الطائرة الباكستانية تناسب مسارح العمليات الخليجية التي
تتميز بجو محمل باألتربة والغبار واألمالح وهي نفس البيئات التشغيلية التي أثبتت
الطائرة قدرة عالية خالل العمل فيها.
ويلفت شمس الحق إىل أنه يف القوت الذي يضارع فيه أداء املقاتلة الباكستانية نظريتها
الغربية ،إال أنها تتفوق عليها من حيث السعر والقدرة عىل املناورة وانخفاض تكلفة
التشغيل .ويشري شمس الحق إىل أن باكستان التي بدأت يف إنتاج الطائرة مبساعدة من
الصني نجحت بعد فرتة يف شق طريقها مبفردها و هذا ما تعكسه قامئة املعروضات
الكبرية التي تشارك بها باكستان يف املعرض والتي تضم نظام رادار من طراز  MP� -
 .DR60-MPDR45 MPDR90وتشمل القامئة أيضا طائرة التدريب SUPER
, MUSHAKوالطائرة KARAKORAM-8

الطائرة يوروفايتر تايفون تحصل على نسخ
متطورة من الصاروخ «بريمستون»
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تم بنجاح إطالق سلسلة من التجارب الحية عىل الصاروخ
الهجومي الدقيق “برميستون” من إنتاج رشكة  MBDAمن
عىل منت إحدى طائرات يوروفايرت تايفون ،وهو ما أضاف
املزيد من القوة والفعالية للطائرة املقاتلة.
وتأيت تلك التجارب ،التي انطلقت من من مضامر BAE
 Systems’ Military Air & Informationيف وورتن،
النكشاير باململكة املتحدة ،يف إطار برنامج التحديثات
الجديدة التي ستجري عىل سالح الجو املليك الربيطاين،
األمر الذي يضمن بقاء الطائرة تايفون يف صدارة الطائرات
املقاتلة .وسيزود الصاروخ “برميستون” الطائرة تايفون
بصاروخ جو  -أرض يتميز بقلة خسائرة البرشية الثانوية
ودقته املتناهية ،وهو ما يعزز القدرة القتالية للطائرة التي
أثبتت نفسها من ناحية األداء كطائرة متعددة األدوار .وهذا
يعني أن التخطيط للمراحل التالية من العمل عىل الصاروخ
برميستون – مبا يف ذلك إجراء سالح الجو املليك الربيطاين
عملية التقييم يف منتصف عام  2018-قد بدأ بالفعل قبل
دخول الصاروخ يف صفوف الخدمة.
وقال آندي فلني ،مدير أسلحة التدمري الخاصة بالطائرة
يوروفايرت تايفون ،إن “االنتهاء من هذه الخطوة العمالقة االستشعار .ومتثل تحديثات املرحلة الثالثة الجزء األخري
أكرب شاهد عىل خربة مهندسينا وتفانيهم وعىل أهمية من “مرشوع سنتوريون” الذي يضمن تحوال سلسا ألسلحة
التعاون الوثيق مع رشكائنا .ومن املؤكد أن الصاروخ الجيل الرابع من الطائرة “تورنيدو” إىل الطائرة تايفون
برميستون سيمثل إضافة حقيقية من حيث تزويدنا لخدمة سالح الجو املليك الربيطاين.
بسالح هجومي متيز بقلة خسائرة البرشية الثانوية ودقته وقد تم االنتهاء من تسع عمليات إطالق وتسع محاوالت
املتناهية ،وهو ما يضمن احتفاظ الطائرة يوروفايرت تايفون للتخلص من الحمولة التي بدأت يف شهر يوليو املايض
بقدرتها عىل مواجهة التهديدات املستقبلية خالل العقود بدعم كامل من جانب وزارة الدفاع الربيطانية ورشكات
القادمة” .ويأيت الصاروخ برميستون يف إطار تحديثات MBDA, QinetiQ, Eurofighter GmbHباإلضافة
املرحلة الثالثة  )Phase 3 Enhancement (P3Eالتي إىل رشكتي إيرباص وليوناردو اللتني تعتربان رشيكتني
تشمل أيضا إدخال تحديثات عىل أنظمة املهام وأنظمة ليوروفايرت .وكان الهدف من وراء تلك التجارب هو
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الحصول عىل املوافقة الالزمة لدخول السالح الجديد
مرحلة التشغيل الفعيل .وشملت التجارب عددا من
سيناريوهات اإلطالق املحددة وتجربة الصاروخ عىل
ارتفاعات ورسعات ومستويات مختلفة من الجاذبية
األرضية ويف أوضاع مختلفة عىل جناحي الطائرة ويف
قاذف الطائرة .كام تم استخدام عمليات اإلطالق التسع
أيضا إلجراء تحليالت البيانات والنامذج املتعلقة بأداء
الطائرة .ومن املقرر إجراء املزيد من تجارب الطريان يف
مطلع عام  ،2018عىل أن تتبعها عملية التقييم العمليايت
مبعرفة سالح الجو املليك.

تكرمان مبدعي المستقبل في صناعة الطيران
«لوكهيد مارتن» و«مبادلة» ّ
جرى اليوم تكريم نخبة من أملع املواهب الشابة التي تعمل يف مجال تكنولوجيا
كل من
الطريان بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك خالل فعالية خاصة أقامتها ٌ
رشكة “لوكهيد مارتن” و”مبادلة لالستثامر” ضمن فعاليات معرض ديب للطريان.
وكانت الرشكتان قد تعاونتا يف تنظيم مسابقة  Payload Design Challengeألنظمة
الطريان من دون طيار (األنظمة غري املأهولة) ،وهو برنامج يدعو طالب الجامعات
اإلماراتيني لتطوير تطبيقات قادرة عىل إيجاد حلول ملشكالت واقعية.
وتم حتى اآلن اختيار ستة فرق جامعية كمرشحني نهائيني .وعىل مدى األشهر األربعة
املقبلة ،ستعمل هذه الفرق تحت إرشاف خرباء متخصصني من “لوكهيد مارتن” يف
مختلف املجاالت لتحويل أفكارهم إىل تطبيقات قابلة لالستخدام التجاري.

ويف هذه املناسبة ،قال روبرت س .هاروارد ،الرئيس التنفيذي لرشكة “لوكهيد مارتن”،
اإلمارات العربية املتحدة“ :تهدف هذه املسابقة إىل تحفيز القدرات اإلبداعية لدى
الطالب يف جميع أنحاء دولة اإلمارات من أجل إيجاد حلول للتحديات العاملية .إن
أفكارهم تساعد يف تطوير حلول مستدامة لصناعة الطريان ،ونعتقد أن املرشحني
النهائيني لهذا الربنامج يجسدون أفضل وأملع العقول الشابة ،وهذا يعزز تفاؤلنا
مبستقبل مرشق لدولة اإلمارات من خالل هؤالء املبدعني .ونحن ملتزمون بدعم
ورعاية أفكارهم املقدمة عرب هذا الربنامج” .ويعمل املرشحون النهائيون حالياً عىل
تنفيذ أفكارهم يف مركبة “إندياغو لوكهيد مارتن” ،وهي مركبة غري مأهولة تشتهر
مبتانتها وقابلية تعديلها لتعمل يف مختلف القطاعات .وقام املرشحون حتى اآلن باقرتاح
تطبيقات عديدة للمركبة يف مجاالت رصد التغري املناخي واالستجابة له ،واملرافق
العامة ،والبحث واإلنقاذ ،والنفط والغاز ،والغابات.
من جانبه قال خالد عبد الله القبييس ،الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطريان والطاقة
النظيفة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف رشكة “مبادلة لالستثامر”“ :تساهم هذه
املسابقة يف تحفيز االهتامم لدى الطالب يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات من خالل خوض تجارب تعليمية عملية تفاعلية تعزز التعاون بني الطالب
والخرباء .إن تطوير مثل هذه املهارات هو أمر رضوري لضامن استمرارية النمو يف
القطاعات املتخصصة الجديدة التي أنشأتها مبادلة يف دولة اإلمارات والتي بدورها
ستوفر فرص عمل مل تكن موجودة يف السابق .ونهنئ املرشحني النهائيني لهذه املبادرة
الفريدة ،ونأمل أن يزودهم هذا الربنامج مبهارات ميكنهم االستفادة منها بشكل جيد
يف املستقبل”.

الشركات الوطنية تنافس الشركات العالمية
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المحركات الذكية تكتب فصل جديد
في تطور الطيران الخليجي
وراء كل طائرة ناجحة محرك عظيم ،وهذه المقولة تنطبق بصفة خاصة على منطقة
الخليج التي دخلت إلى عصر المحركات الذكية لمواكبة النمو الهائل في حجم
األساطيل وشبكة وجهات الطيران.
وتعكس الدورة الحالية من معرض دبي للطيران شدة المنافسة بين كبري شركات
المحركات العالمية األوربية واألمريكية مثل جنرال إليكتريك ورولز رويس وبرات أند
ويتني ،والتي تتسابق من اجل افتتاح مركز إقليمية لها في المنطقة لزيادة حصتها
من سوق إصالح وصيانة محركات الطائرات في المنطقة والذي يقدر بنحو  50مليار
دوالر.

يقول خرباء الطريان أن التطورات التي متر بها صناعة
الطريان زادت من األهمية النسبية للدور الذي تلعبه
املحركات يف تحديد ربحية الرشكات وقدرتها عىل املنافسة
والتأقلم مع الترشيعات الصارمة التي تستهدف الحد من
االنبعاثات الضارة الناتجة عن الطريان.
وعىل سبيل املثال فان خفض كفاءة استهالك الوقود بنسبة
واحد يف املئة فقط ميكن أن يوفر لرشكة الطريان نحو 250
ألف دوالر لكل طائرة سنويا ،وهذا بالطبع غري الخسائر
الفادحة التي ميكن أن تتعرض لها رشكة الطريان إذا تعطلت
الطائرة عن العمل بسبب عطل يف املحرك.
وباإلضافة إىل ما سبق فان رشكات الطريان تراقب عن كثب
عمليات التطور والتحسني التي تقوم بها رشكات تصنيع
املحركات ليس فقط بسبب قدرتها عىل تحقيق وفورات
اقتصادية يف التشغيل ،وإمنا أيضا ألن أغلب الدول املوقعة
عىل اتفاقية باريس للمناخ تسعى لفرض ترشيعات مشددة
عىل الطائرات التي تتجاوز حدا معينا يف اإلنبعاثات الضارة
بالبيئة وبصفة خاصة غاز أوكسيد النيرتوجني.
وحرصت رشكة جرنال إليكرتيك خالل مشاركتها يف املعرض
عىل تسليط الدور الذي ميكن لألجيال الجديدة من عائلة
محركها  GNEXيف متكني رشكات الطريان من اجتياز
الظروف الصعبة التي متر بها صناعة الطريان ،والصمود يف
وجه املنافسة وتغري البيئة الترشيعية للطريان إقليميا وعامليا
يف ما يتعلق بالحافظ عىل البيئة والحد من اإلنبعاثات
الضارة.

“

كفاءة المحركات ترشد

استهالك الوقود وتحمي البيئة
من التلوث

وتقول الرشكة أن محرك  GNEXالذي يدير طائرات
البوينغ  787درمياليرن هو األرسع مبيعا يف تاريخ جرنال
إليكرتيك حيث وصل عدد الطلبيات حتى اآلن أكرث من
 2200محرك .
وتشري الرشكة إىل أن محركات  GNEXالتي دخلت الخدمة
ألول مرة عام  2011تدير اآلن نحو  500طائرة يف مختلفة
أنحاء العامل وحققت نحو  13مليون ساعة طريان وأكرث من
 2مليون دورة طريان.
ويتوقع عزيز كواليات مدير مبيعات الطريان يف الرشق
األوسط وروسيا وكومنولث الدول املستقلة يف رشكة جرنال
إليكرتيك أن يبلغ عدد محركات GNEXالعاملة يف العامل
أكرث من  2000محرك بحلول عام  2020ما يجعل برنامج
إنتاج املحرك األكرث ضخامة بني كافة برامج إنتاج املحركات
يف تاريخ الرشكة.
ويتميز املحرك بأنه يوفر نحو  2.3يف املئة من استهالك

الوقود يف طائرات  787درمياليرن أما يف الرحالت التي يصل
مداها إىل  3000ميل بحري ،أما يف الرحالت التي يزيد
مداها عن ذلك إلان النسبة ترتفع.
وحقق املحرك مستوى نجاح وصل إىل  99.96يف املئة،
ما يؤكد اعتامديته ،فيام تقل الحاالت التي أحتاج فيها
العطل الستبدال املحرك ثالث مرات عن املعدل املسجل يف
الطائرات التي تعمل مبحركات منافسة .
كام يقل معدل انبعاثات غاز أكسيد النرتوجني مبعدل 50
يف املئة عن املعدل الذي تسمح به ترشيعات أكرث الدول
تشددا ،فيام ترتفع هذه النسبة إىل أكرث من  990يف املئة
من االنبعاثات الضارة األخري.
وتكتسب مميزات محركات  GNEXأهمية خاصة يف
البيئات التشغيلية الصعبة التي ترتفع فيها درجات الحرارة
ويكون الجو معبأ باألتربة والحطام واألمالح كام هو الحايل
يف البيئة التشغييل ألساطيل رشكات الطريان الخليجية التي
تستخدم نحو  250محركا من هذا النوع.
وتلقت الرشكة نحو  300طلبا لرشاء محرك  GNEXيف
منطقة الخليج وحدها وتضم قامئة املشرتين كل من طريان
االتحاد والخطوط اإلثيوبية والخطوط األردنية والخطوط
السعودية وطريان عامن وطريان أذربيجان .
وتدرس الرشكة إدخال سلسة من التحسينات عىل املحرك
لضامن ريادته يف فئته يف السوق .
وتتضمن قامئة التحسينات تخفيف وزن املحرك باستخدام
نوع من السبائك السرياميكية خفيفة الوزن واملقاومة
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للحرارة .وتطال التحسينات أيضا املربد عرب استخدام مراوح
مصنعة من مادة التيتانيوم خفيف الوزن املنتجة بتقنية
الطباعة الثالثية.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة يف ظل التأثريات
الضارة لرتاكم الغبار واألتربة عىل السطح الداخيل للمحرك
ما يؤدي إىل تأكل الطبقات العازلة ويؤثر عىل العمر
االفرتايض للمحرك.
وتسعى الرشكة لجمع البيانات املتعلقة بأداء محركات
عمالئها من رشكات الطريان يف مختلف أنحاء العامل من
خالل بناء مناذج ميكنها من خاللها التنبؤ باملواعيد الحتمية
لتتغري املحرك وتوفري مخزون قطع الغيار الكايف والعدد
املطلوب من الفنيني لتقليص الوقت الذي ترابض فيه
الطائرة عىل األرض إىل أقل مستوى ممكن.
منافسة رشسة
وتطبق رشكة رولز رويس املنافس التقليدي لرشكة جرنال
إليكرتيك برنامج للحلول الرقمية لخدمة عمالء محركاتها
يف الرشق األوسط التي تشهد طلبا متزايدا.
ويتصدر محرك ترنت TRENالذي يدير طائرات
االيرباص أيه XWB 350قامئة مبيعات الرشكة وتجاوزت
مبيعات الرشكة من هذا املحرك نحو  1600محرك .
واحتفلت الرشكة مؤخرا بتحقيق املحرك لنحو مليون
ساعة طريان منذ دخوله إىل الخدمة عام . 2001
ويدير هذا النوع من املحركات أساطيل  16رشكة طريان

يصلح مجموع طائراتها إىل  117طائرة تسري نحو 300
رحلة من  32مدينة حول العامل .
وتصل قوة الدفع التي يولدها املحرك نحو  47ألف رطل،
فيام يتوقع أن تصل قوة الدفع التي تولدها النسخة
الجديدة من املحرك إىل  97ألف رطل.
وتعتزم الرشكة افتتاح مركز لخدمة العمالء يف أبو ظبي
ليكون مبثابة نقطة انطالق لخدمة كافة عمالء الرشكة
يف املنطقة.
وتراقب الرشكة عىل مدار الساعة نحو  4500محرك رولز
رويس يف مختلف أنحاء العامل لضامن استمرار كفاءتها
وتوفري قطع الغيار والفنيني الالزمني يف الوقت املناسب.
ويعتمد مفهوم املحركات الذكية الذي تطبقه الرشكة
عىل االستخدام املكثف لبيانات قياس أداء املحركات
لدي العمالء لتحسني عملية التصنيع وتوفري خدمة فائقة
املستوي للعمالء تلبي احتياجاتهم .
ويقول بيرت دانسفورد نائب الرئيس لشؤون العمالء
ملنطقة الرشق األوسط يف رشكة رولز وريس أن مفهوم
املحركات الذكية يعني أن يكون املحرك أكرث وعيا ببيئته
التشغيلية ما يجعله قادرا عىل اختيار منط التشغيل
املناسب للبيئة.
*العبني جدد*
ال تقترص املنافسة فقط عىل الرشكات العاملية وإمنا
امتدت أيضا لتشمل الرشكات اإلقليمية املحلية والسيام
اإلماراتية مثل اإلمارات لهندسة الطريان وأبو ظبي

لهندسة الطريان التي نجحت يف الحصول عىل حصة
كبرية من هذا السوق الضخم.
وال يقترص عمل رشكات الصيانة واإلصالح اإلقليمية
عىل خدمة أساطيل رشكات الطريان التابعة لها فقط
وعىل سبيل املثال فأن رشكة أبو ظبي لهندسة الطريان
تخطت مرحلة صيانة محركات رشكة طريان االتحاد
لتقوم بعمليات الصيانة لحساب رشكات أخري ونجحت
الرشكة يف أن تصبح مركز صيانة معتمد لكربي الرشكات
العاملية.
وال متثل عمليات الصيانة التي تقوم بها الرشكة لصالح
طائرات طريان االتحاد سوى  50يف املئة فقط من حجم
أعاملها ومن املتوقع أن تنخفض هذه النسبة إىل  30يف
املئة فقط العام املقبل ،بحسب فريدريك دي بونت
نائب رئيس الرشكة لشؤون املبيعات الفنية وخدمة
العمالء .
ويؤكد دي بوينت أن الرشكة انتقلت من مرحلة البحث
عن عمالء لتغطية نفقاتها التشغيلية إىل البحث عن
األهداف الثمينة التي تحتاج إىل عمليات صيانة معقدة
تحقق هامش ربح كبري للرشكة ونجحت يف الدخول إىل
أسواق مل تكن تحلم بها.
وعىل سبيل املثال نجحت الرشكة يف الحصول عىل عقود
إلعادة تأسيس التصميم الداخيل لطائرات ايرباص ايه
 380من رشكات كربي مثل لوفتهانزا األملانية وكوانتاس،
والخطوط الجوية السنغافورية
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“درع الوطن” ترصد تفاصيل مؤتمر الفضاء األول
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متابعة  -درع الوطن:
شهد معرض دبي للطيران  ،2017المؤتمر األول لجناح الفضاء بدعم من وكالة اإلمارات
للفضاء وشركة بوينغ وشركة أوربيتال اي تي كي ،الذي ضم نخبة من الخبراء ورواد الفضاء
والمتخصصين في مجال الطيران ،إذ أكدوا أن اإلمارات دولة فتية ،نجحت في تحقيق إنجازات
نوعية في المجاالت كافة ،السيما قطاع الفضاء ،التي دخلت من خالله سباق العالمية
الستكشاف الفضاء الخارجي ،ونقل حقائقه وتفاصيل واقعه بالصوت والصورة إلى االرض.
وأضافوا أن “مسبار األمل” مشروع وطني مستقبلي ،يقوده سواعد إماراتية إلكتشاف
الكوكب األحمر”المريخ” ،األمر الذي يعكس مالمح النهضة في “إمارات ما بعد النفط”،
ويجسد رؤية الدولة  ، 2021التي تركز على العلم والمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة،
ومواكبة المتغيرات العالمية في المجاالت كافة.
“درع الوطن” رصدت تفاصيل املؤمتر األول للفضاء ،والتقت
عددا ً من الخرباء واملشاركني ،للوقوف عىل أهمية استكشاف
الفضاء ،وكيفية االستفادة منه ،وسبل إعداد أجيال تستطيع
التعاطي مع تلك العلوم املهمة التي رسخت مكانتها يف بني
علوم املستقبل.
مرحلة جديدة
البداية كانت مع معايل الدكتور أحمد بلهول الفاليس وزير
دولة لشؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة ورئيس
مجلس ادارة وكالة اإلمارات للفضاء ،أن اإلمارات تقف

اليوم عىل أعتاب مرحلة جديدة تدفع مختلف املشاريع
واملبادرات ضمن برنامجها الفضايئ الوطني ،مؤكدا ً أهمية
تعزيز املقدرات الحالية واملستقبلية ،باالرتقاء مبستوى
مراكز األبحاث والتطوير الفضايئ ،والعامل البرشي ،بتأهيل
الكوادر العلمية والتقنية املطلوبة لرفد املشاريع واملبادرات
بكفاءات قادرة عىل إنجازها.
وقال خالل كلمته أمام املؤمتر أن قطاع الفضاء واكتشاف
أرساره ،يشهد اهتامماً كبريا ً عىل كافة املستويات ،إذ يعد
من القطاعات األكرب رسعة يف التغري والتمدد ،ويعتمد
عىل الرشاكات والتعاون ،اللذان ميثال ركيزة أساسية من

أعامل هذا القطاع ،مؤكدا أن املرحلة املقبلة تتطلب العمل
الجامعي الجاد ،بني الحكومات واملنظامت ،والرشكات
الحكومية والخاصة ،موضحا أن وكالة اإلمارات للفضاء لديها
طموحات وتوقعات كبرية منذ بداية عملها .
وأضاف أن مواد التكنولوجيا والهندسة ،شهدت إقباال كبريا ً
لدى الطلبة ،ولكن ال يزال هناك توجه  -كجزء رئييس من
برنامج الفضاء اإلمارايت ،لتشجيع املزيد من الطلبة عىل
دراسة الرياضيات والعلوم .وعىل مستوى الدراسات العليا،
فضال عن مواضيع ذات صلة بالفضاء مثل التعامل مع املواد
والطاقة املتجددة.

د .أحمد بلهول الفاليس

أحمد بالهول  :اإلمارات على أعتاب مرحلة جديدة ببرنامجها الفضائي
محمد األحبابي :العالم العربي يتمتع بتراث عريق في الفضاء والنجوم
محمد الجنيبي :مشروع اإلمارات مصـــدر إلهـام للشباب اإلماراتي
عمران شرف :البرنامج جوهره الكتشاف معلومات جديدة حول المريخ
سمر أبو مرسة :ضرورة تضمينه في المناهج لبناء أجيال تحاكي الفضاء
مستوى التعاون
من جانبه قال محمد نارص األحبايب ،مدير عام وكالة
اإلمارات للفضاء ،إن العامل العريب يتوجه إىل نحو قطاع
الفضاء وزيادة مستوى التعاون اإلقليمي ،لذلك من
الرضوري البحث عن طرق جديدة لتطوير أشكال هذا
التعاون ،مشريا إىل أن املنطقة تتمتع برتاث عريق يف
مجاالت الفضاء والنجوم والعلوم ،حيث تعود مساهامت
العلامء العرب يف مجاالت العلوم والتكنولوجيا إىل القرنني
التاسع والعارش ،مؤكدا أن مستقبل النشاطات الفضائية
سيساهم يف منو املنطقة واستقرارها.
واكد لـ “درع الوطن” أن اإلمارات دخلت بشكل رسمي
السباق العاملي ،الستكشاف الفضاء الخارجي ،من خالل
مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه الله” ،بإنشاء وكالة اإلمارات للفضاء،
وبدء العمل عىل مرشوع إرسال أول مسبار عريب وإسالمي
إىل كوكب املريخ ،أطلق عليه اسم “مسبار األمل” .لتكون
الدولة بذلك اإلمارات واحدة من بني تسع دول فقط تطمح
الستكشاف هذا الكوكب .وأضاف أن معرض ديب للطريان
أصبح منصة عاملية تجمع العلامء والخرباء واملتخصصني
بقطاع الطريان والقطاعات ذات الصلة ،فضال عن تبادل
الخربات واملامرسات العاملية التي تذلل العقبات أمام صناع
القرار يف مختلف القيادات املشاركة يف املعرض ،مام يسهم
يف مواكبة التطورات العاملية يف املجاالت كافة.
مرشوع اإلمارات
أما الدكتور محمد الجنيبي ،املدير التنفيذي لقطاع الفضاء
يف وكالة اإلمارات للفضاء ،ركز عىل مناقشة مرشوع
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اإلمارات الستكشاف املريخ ،وقال أنها رحلة مثرية ،وتعمل
عىل تطوير برنامج الفضاء كمصدر إلهام للشباب اإلمارايت،
وندعو شباب اإلمارات لالنضامم إلينا يف هذا التحدي
الكبري”  -مرشوع اإلمارات الستكشاف املريخ ،أو “ مسبار
األمل إىل املريخ “ يف عام .2021
من جانبه أكد املهندس عمران رشف ،مدير مرشوع
اإلمارات الستكشاف املريخ يف مركز محمد بن راشد للفضاء،

حلول االتصال

الحماية من أخطار الفضاء

شهد املؤمتر جلسة نقاشية حول مرشوع اإلمارات الستكشاف
املريخ ،وعرضاً من الياه سات عىل حلول االتصال ،ومن
بوينغ حول تعاونها مع وكالة ناسا والوترية املتسارعة
الستكشاف الفضاء؛ إىل جانب املفاهيم التكنولوجية للتطور
يف قطاع الفضاء ،وشملت قامئة العارضني،)Aistech( :
ورشكة بريتني تكنولوجيز واملركز الوطني للدراسات الفضائية
يف فرنسا ،ومؤسسة الفضاء السويدية.

متكن املهندسون العاملون مع االختصاصيني يف
طب الفضاء من التغلب عىل معظم مخاطر
الحياة يف الفضاء أو تقليلها إىل درجة كبرية ،إذ
جعلوا للمركبة الفضائية هيكال مزدو ًجا ،بحيث
يتهشم الجسم الذي يرتطم بالهيكل الخارجي،
فال يستطيع اخرتاق الهيكل الداخيل .ويحمى
رواد الفضاء من اإلشعاع بطرق شتى.

أن الربنامج جوهره االستكشاف وتوليد معلومات جديدة
عن املريخ ،ولكن هناك توجه للتغيري وأداة للتعليم موضحاً
أن “األمل” يرسل رسالة قوية للغاية إىل  100مليون شاب
يف املنطقة .قبل نحو  800سنة ،وكانت هذه املنطقة موطن
املعرفة ورمز التسامح.
وأشار إىل أنه لالنخراط يف برنامج الفضاء ،ينبغي تعلم
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،ودراسة املواد
التي تساعد الشباب عىل أن يصبحوا جزءا ً من هدف أكرب
بكثري وهو االقتصاد اإلبداعي القائم عىل املعرفة يف املنطقة.
من جانبها قالت ميشيل فان أكيليجني ،املديرة التنفيذية
لرشكة تارسوس اف آند اي ش.ذ.م.م .الرشق األوسط
املنظمة للمعرض“ :من دواعي فخرنا الكبري أن معرض ديب
للطريان يستضيف اآلن جناح الفضاء والذي يؤكد الجانب
املدهش ملستقبل قطاع الطريان ،وقد وفرنا هذه املساحة
ليتسنى للرشكات التي تركز عىل قطاع الفضاء ولها نظرة
مستقبلية أن تعرض منتجاتها وتوفر للزوار فرصة لاللتقاء
مع املصنعني والوكاالت ومقدمي الخدمات يف موقع مميز
واحد”.

"طيران أبوظبي" توقع عقدا مع "ليوناردو" لشراء طائرتين مروحيتين
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وقعت رشكة طريان أبوظبي عقدا مع رشكة "ليوناردو"  -املصنعة للطائرات املروحية
من نوع "أغوستا ويستالند"  -لرشاء طائرتني مروحيتني من طراز " "AW139مزودتني
مبحرك ثنايئ متوسط وذلك عىل هامش معرض ديب للطريان.2017
وسيتم استخدام الطائرتني ألداء مهام النقل يف املناطق البحرية حيث من املتوقع
تسليمهام خالل العام الجاري ما سيوسع أسطول رشكة طريان أبوظبي من طائرات
"  " AW139الذي يضم حاليا  15مروحية قيد الخدمة والتي تعمل بصفة رئيسية
عىل دعم عمليات قطاع النفط والغاز .وتشكل هذه الطلبية جزءا من اتفاق أبرم
بني الطرفني للحصول عىل  15مروحية تشمل طائرات من طراز" AW139/AW169/
 " AW189والتي متتد مواعيد تسليمها إىل العام .2019
وبهذه املناسبة أعرب سعادة نادر أحمد الحامدي رئيس مجلس إدارة طريان أبوظبي
عن سعادته بتوقيع هذا العقد مع "ليوناردو" ..موضحا إن امتالك طريان أبوظبي
ألسطول حديث من هذه الطائرات التي تتميز بالرسعة الفائقة إىل جانب نظام األمان
املتطور يسهم يف االرتقاء بعمليات الرشكة إىل مستويات جودة عالية يف خدمة العمالء.
ولفت إىل أن هذه الطائرات املروحية تعترب من الطائرات األكرث استخداما يف الدولة
ودول الخليج العريب والرشق األوسط ..مؤكدا أن خدمات الرشكة تعد أهم الخدمات
املقدمة عىل مستوى الرشق األوسط والعامل وتحديدا يف مجال التشغيل والصيانة
والتدريب .ويف ظل تزايد الطلب عىل طائرات " "AW139يف منطقة الرشق األوسط
 -مبعدل يبلغ حاليا  140طائرة أكرث من  60طلبا منها لعمالء بدولة اإلمارات  -فإن

هذا الطراز أثبت نجاحا منقطع النظري يف أداء مجموعة واسعة من املهام التجارية
والحكومية يف مختلف أرجاء املنطقة.
ويف هذا االطار أنشأت رشكة طريان أبوظبي مركز صيانة بالتعاون مع "ليوناردو" تحت
مسمى رشكة "أجوستا ويستالند أفييشن سريفيسز ذ.م.م" لتوسيع نطاق خدمات الدعم
التي تقدمها لتلبية احتياجات أسطول الطائرات املروحية املتنامي يف منطقة الرشق
األوسط ..فيام تخطط الرشكة لتوفري خدمات مخصصة لدعم كامل مجموعة طرازات
الجيل الجديد من طائرات "أجوستا ويستالند" يف املنطقة.

شركة تكسترون سيستمز تؤمن
المعلومات بأقل المخاطر إمكانا
ال تقل عملية اتخاذ القرار الفوري أهمية عن املعلومات التي
يتم اتخاذ القرار استنادا إليها .ويؤمن نظام الطائرة اآللية
(غري املأهولة) الصغرية  Aerosonde HQالجديدة التي
أنتجتها رشكة تكسرتون سيستمز الحجم والوزن والطاقة
الالزمة لتشغيل أنظمة استشعار متعددة يف طائرة واحدة،
ومن ثم إرسال املعلومات الحساسة املختلفة بشكل فوري.
وقال ديفيد فيليبس ،نائب رئيس رشكة تكسرتون سيستمز
للطائرات اآللية (غري املأهولة) الصغرية واملتوسطة ،إن
الطائرة اآللية  Aerosonde HQقادرة عىل اإلقالع والهبوط
بشكل عمودي ( ،VTOL) capabilityوهو ما ميكنها من
أداء كل العمليات بكل سهولة ويرس .كام تؤمن الرشكة
خدمات متكاملة ،فيام تقدم Textron Systems Civil
 & Commercialاملعلومات الالزمة للرد عىل أشد األسئلة
صعوبة”.
وذكر فيليبس يف مقابلة حرصية مع النرشة اليومية ملجلة
“درع الوطن” عىل هامش معرص ديب للطريان  2017أن
“الرشكات ترى أن املعلومات الدقيقة توفر الوقت واملال ،ميكننا استخدام عدة أنظمة متعددة وآالت تصوير عالية
أما بالنسبة إىل الهيئات املدنية املعنية مبكافحة الكوارث أو الوضوح تعمل ليال أو نهارا ،باإلضافة إىل الرتددات الالسلكية
منعها فإن املخاطر تكون أكرب وأشد .وتقوم الطائرة اآللية يف املهمة الواحدة”.
 Aerosonde HQالتي أنتجتها رشكة تكسرتون سيستمز وتستطيع الطائرة اآللية يف حالتها العادية التحليق يف الجو
بحمل أنظمة متعددة يف الرحلة الواحدة ،وهو ما يسمح حى  16ساعة وحمل عدة أنظمة ،ويصل مداها إىل  80ميال
لها بتأمني معلومات فورية للمهام املختلفة مثل الفحص بحريا.
واالتصاالت .كام أن حجم الطائرة واملرونة التي تتمتع بها من وقال فيليبس إن الواليات املتحدة تعترب العميل الرئييس،
حيث اإلقالع والهبوط بشكل عمودي تسهل عملية النقل “حيث حصل الجيش األمرييك عىل الطائرة اآللية ،ما يعني
والتشغيل يف أي منطقة”.
أنها أصبحت جاهزة للمبيعات الخارجية ،وقد قمنا ببيعها
وأضاف فيليبس أن “الرشكة حرصت أيضا عىل تصميم لرشكات النفط والغاز بهدف فخص خطوط األنابيب وعمل
الطائرة بحيث تكون قادرة عىل الهبوط عىل منت القطع املسوحات الجوية الالزمة فوق مساحات واسعة ،ولكننا
البحرية الصغرية لتلبية االستخدامات البحرية .كام ميكننا نقوم بتأجري هذه الطائرة اآللية لقوات العمليات الخاصة
العمل بالتعاون مع الطائرات املروحية من أجل تنفيذ مهام األمريكية وسالح مشاة البحرية (املارينز) والقوات الجوية
البحث ،بينام تتويل الطائرة املروحية مهمة اإلنقاذ .وتلك التابعة للجيش األمرييك بالدرجة األوىل يف إطار عقد موقع
مهمة عىل هذه الطائرة تنفيذها يف املناطق البحرية .كام بني الطرفني .فهم يطلبون منا الذهاب إىل منطقة ما وإطالق

الطائرة يف الجو” .وقال إننا “نقوم بتشغيل الطائرة اآللية
وتدريب األفراد وتحديث الطائرة ضد التقادم ،ونقوم بإرسال
املعلومات الواردة إىل الجيش الذي يجب إال ينتابه القلق
عىل الطائرة املكلفة بإرسال املعلومات إليه .كام أن الجيش
ليس عليه أن يتحمل التكاليف املرتتبة عىل رشاء الطائرة”.
وفيام يتعلق مبنطقة الرشق األوسط قال فيليبس إن دول
املنطقة أبدت قدرا كبريا من االهتامم بالطائرة اآللية ولكنه
تفضل رشاءها بدال من تأجريها .وقال “إن الرشكة أجرت
مفاوضات مع السعودية منذ فرتة طويلة ،ثم فعلنا اليشء
نفسه مع بقية دول املنطقة ،ولكن تظل الواليات املتحدة
العميل الرئييس للرشكة” ،ولكن هذا مل مينعنا من بيع الطائرة
اآللية هنا ،حيث تعمل الطائرة يف قطاع النفط والغاز يف
العراق حاليا .وباإلضافة إىل ذلك ،عرضت الرشكة عىل الهند
نسخة من الطائرة اآللية دون خاصية الإٌ قالع العمودي لتلبية
متطلبات سالحها البحري”.

مجلس االمارات للشركات الدفاعية
يشارك في معرض دبي للطيران 2017

العاملية من خالل جناح دولة االمارات و التي يايت يف
مقدمتها تعزيز الرشكات الدفاعية و الرتويج للخربات و
التقنيات التي تتمتع بها يف اسواق املنطقة و العامل مع
متكني تلك الرشكات من تبادل الخربات و الوقوف عىل
افضل املامرسات العاملية يف مجاالت الصناعة و االعامل
و تسهيل التواصل الفعال من خالل بناء عالقات مع
املنظامت و الهيئات املمثلة للقطاع الدفاعي يف مختلف
الدول .و اشار اىل ان املجلس يضم حاليا 63عضوا من
مختلف املجاالت منها الصناعات الجوية و انظمة التدريع

و انظمة املدفعية و املدافع و انظمة الحرب الكيميائية و
البيولوجية و االشعة النووية و انظمة القيادة و التحكم و
االتصاالت و الحواسيب و االستخبارات و االمن االلكرتوين و
الدعم اللوجستي و السفن الحربية و الفضاء و الفضائيات
و التدريب و املحاكاة.
و اكد ان الشعار الجديد للمجلس يجسد وحدة االمارات
العربية املتحدة و قوة قطاع الدفاع يف الدولة و يعرب
عن رسالة ورؤية املجلس يف قطاع صناعي دفاعي يتسم
بالشفافية والتواصل والدعم املشرتك إلعضاء املجلس.

البحرين تختار نظام التصويب المتقدم «سنايبر»
يعترب نظام التصويب املتقدم «سنايرب» Sniper
 )Advanced Targeting Pod (ATPالذي
أنتجته رشكة لوكهيد مارتن النظام املفضل لدى
قوة دفاع البحرين وسالح الجو الكويتي اللذين
يعتربان أحدث العمالء الذين وقع اختيارهم عىل
هذا النظام لتجهيز أسطولهام من طائرات إف-16
وإف/إيه -18يس/دي (هورنيت) ،لينضام بذلك
إىل مجموعة متزايدة من دول الرشق األوسط
التي تعول عىل استخدام مهارة التصويب الفائقة
واملعلومات االستخباراتية غري التقليدية وقدرات
املراقبة واالستطالع الفائقة التي يتمتع بها النظام.
ورصح بول ليمو ،نائب رئيس خدمات الدعم
اللوجستي لعمليات مكافحة الحرائق/العمليات
الخاصة بإدارة الصواريخ والتحكم يف النريان
برشكة لوكهيد مارتن ،بأنه “بعد بيع أكرث من 400
وحدة من نظام التصويب املتقدم “سنايرب” يف
املنطقة وتحديد فرص استخدام النظام اإلضافية
أصبح الرشق األوسط سوقا مهمة بالنسبة للرشكة.
وتحرص رشكة لوكهيد مارتن عىل التعاون بصورة
وثيقة مع عمالئها الحاليني واملستقبلني من أجل
تحديد متطلباتهم وتلبيتها”.
يعترب نظام التصويب  Sniper ATPاإللكرتو –
برصي جهازا مدمجا يف نظام واحد خفيف الوزن،
ويقوم بتزويد قائدي الطائرات بصور عىل قدر
عال من الوضوح ،كام يتميز النظام بقابليته
للعمل بصورة متوافقة مع أحدث األسلحة

املوجهة الدقيقة ،األمر الذي يفرس نجاح النظام
يف رصد ومتييز أهداف ثابتة ومتحركة متعددة
واالشتباك معها يف عمليات الهجوم جو – جو
وجو – أرض.
وأضاف ليمو أن “ نظام التصويب Sniper ATP
أثبت نجاحه يف العمل مع عدة طائرات أجنبية
مختلفة عند التصدي ألي تهديدات خطرية .ومنذ
مرحلة اإلنتاج إىل مرحلة االستخدام ،تضمن
الرشكة نجاح النظام يف تلبية متطلبات أكرث من
 25عميل خارجي ،ومن بينهم عمالء يف منطقة
الرشق األوسط” .ويحتوي نظام التصوي ب �Snip
 er ATPعىل مميزات عدة مثل رصد ومتييز
األهداف املعادية من عىل مسافات بعيدة،
ومواصلة عمليات املراقبة ،األمر الذي ميكن أطقم
القيادة من رصد األهداف وتدمريها من عىل
مسافات بعيدة .عالوة عىل ذلك ،تتيح وصالت
املعلومات إمكانية التواصل مع القوات املرابطة
عىل الخطوط األمامية للجبهة ودعم اتخاذ
القرارات الرسيعة عند التصويب.
كام يتمتع نظام التصويب  Sniper ATPبتصميم
قيايس مفتوح يتيح إمكانية دعم التحديات
التكنولوجية بكل سهولة ،كام أن برامجه القوية
تساهم يف خفض تكاليف الدورة الحياتية .كام
تسمح التعديالت الروتينية املتعلقة باألجهزة
والربمجيات بدمج النظام عىل الطائرات املختلفة
عىل جناح الرسعة.
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يشارك مجلس االمارات للرشكات الدفاعية يف معرض ديب
للطريان  2017بهدف التعريف بدور و رؤية املجلس
ورشكاءه االسرتاتيجيني.
و اكد سلطان السامحي مدير أول مجلس اإلمارات
للرشكات الدفاعية ان املجلس الذي تأسس يف  2014جاء
متزامناً مع توجهات التنويع االقتصادي التي تشهدها
دولة االمارات و التي يايت تطوير القطاع الخاص و توسيع
دوره يف مقدمتها موضحا أن املجلس يعد منصة متكاملة
للصناعات الدفاعية يف اإلمارات.
و قال ان هذه املشاركة االوىل لنا يف معرض ديب الدويل
للطريان و الهدف االسايس منها عرض رؤية املجلس وبناء
تواصل فعال مع الرشكات و املساهمة يف خلق رشاكات
مختلفة مشريا ان املجلس يعترب منصة اتصال رئيسية بني
الرشكات املحلية و العاملية و كذلك املؤسسات الحكومية و
املعنية يف قطاع التصنيع.
و اوضح السامحي ان دور املجلس ورؤيتة هي تطوير قطاع
التصنيع بالدولة من خالل دور مجلس التوازن االقتصادي
كجهة داعمة للمجلس وبدعم ايضا من وزارة الدفاع و
القيادة العامة للقوات املسلحة الرشيكان االسرتاتيجيان
ملجلس االمارات للرشكات الدفاعية مبا له من انعكاسات
ايجابية كبرية عىل الرشكات العاملة يف املجاالت الدفاعية
و الصناعات الجوية.
و اوضح سلطان السامحي ان هدف املشاركة يف املعارض
الدفاعية دوليا هو الرتويج للرشكات االماراتية يف املحافل
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إمكانية نشر القوات باستخدام «نظام االتصاالت
والمعلومات القابل للنشر» من إنتاج شركة «ساب»
نشرة خاصة بمناسبة معرض دبي للطيران نوفمبر 2017
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نادرا ما تجري الحروب الحديثة على أرض البلد األصلي ،والمهام تتفاوت ،ومصطلح العدو ال يبدو واضحا دائما ،وهذا ما
يفسر ضرورة الحاجة إلى بناء قوات لالنتشار السريع أصغر حجما وأكثر كفاءة يمكن للعمليات المشتركة والمتعددة الجنسيات
استخدامها .كل ما عليك هو أن التعرف على جهاز اتصاالت معياري مرن قابل للتطوير مستقبال يمكن أن يصبح قابال
للتشغيل الكامل خالل  48ساعة.

وليك ننجح ونحتفظ بالسيطرة عىل األشياء يف بيئة العمل
ذات الوترية الرسيعة التي تعتمد عىل أحدث أساليب
التكنولوجيا اليوم ،يجب علينا أن نعمل عىل دمج وتنسيق
املوارد وبث املعلومات الدقيقة .فقد أثبت «نظام االتصاالت
واملعلومات القابل للنرش» Deployable communication
 )and information solution (DCISالذي أنتجته رشكة
“ساب” أنه من أفضل أنظمة االتصاالت واملعلومات املتاحة
حاليا وأكرثها كفاءة وخفة عىل اإلطالق .فهذا النظام املرن
املتكامل القابل للتطوير مستقبال ميكننا من تنفيذ عمليات
قوية ومأمونة لكافة متطلبات االتصاالت يف أي موقع.
وقال الرز أندرياسون ،مدير املبيعات برشكة «ساب» ،إن
«التصميم الذيك يتيح إمكانية تعديل «نظام االتصاالت
واملعلومات القابل للنرش » �Deployable communica
 )tion and information solution (DCISبحيث يكون
قادرا عىل تلبية املتطلبات التشغيلية .فالنظام ال يحتاج
للدعم اللوجستي إال يف أضيق الحدود ،كام أن النظام
الرئييس يكون جاهزا للتشغيل الكامل بعد ساعات قليلة من
نرشه وميكن تطويره يف غضون يومني وتزويده بإمكانيات
دامئة مثل الرادار ومراقبة الحركة الجوية ودمج “مركز
العمليات الجوية”  AOC integrationووصالت املعلومات
التكتيكية وأنظمة الدعم اللوجستي”.

الكامل بعد  48ساعة من وصول أول طائرة من طراز
«جريبني» يف قاعدة  Sigonellaonالتابعة لحلف شامل
األطليس يف صقلية .وقد أدى االتنتشار الرسيع لهذا النظام
إىل خفض نسبة الخسائر البرشية يف صفوف املدنيني ورفع
كفاءة املهمة .وال يوجد أي نظام مرن آخر لالتصاالت يف
السوق يحظى مبثل هذا االنتشار الرسيع”.
وقد تولت السويد مسؤولية تأمني برنامج الغذاء العاملي
التابع لألمم املتحدة يف خليج عدن .وساهم «نظام االتصاالت
واملعلومات القابل للنرش» املعياري املرن إىل زيادة الوعي
امليداين بدرجة كبرية ،كام ساهم يف إنجاح حمالت املالحقة
ضد القراصنة قبالة السواحل الصومالية.
دمج األنظمة القدمية
ومن أحدث التحديثات التي طرأت عىل التطوير املستمر

ل «نظام االتصاالت واملعلومات القابل للنرش» إضافة Saab
 TactiCallالذي يسمح بربط كافة االتصاالت بغض النظر
عن املوجة الالسلكية أو الرتدد أو الجهاز املستخدم .وجرى
اختبار هذا النظام مؤخرا يف  Aurora 17وهي أكرب مناورة
عسكرية يف السويد منذ عرشين عاما .وشارك يف املناورز
 19,000رجل وامرأة ميثلون مثاين دول ،ودارت املناورة حول
كيفية استبدال البنى األساسية ألحد املطارات املدمرة.
وقال أندرياسون إن “«نظام االتصاالت واملعلومات القابل
للنرش» يف إثبات نفسه كنظام قابل للنرش ،وكانت إحدى
نقاط القوة التي كشفت عنها مناورة  Aurora 17هي
القدرة عىل استيعاب األنظمة القدمية ومستويات األمن
املتعددة ،ومن ثم تأمني االتصاالت خالل عمليات القوات
املشرتكة”.

االنتشار الرسيع
وقد تم تصميم «نظام االتصاالت واملعلومات القابل للنرش»
( )DCISوتطويره بالتعاون مع القوات املسلحة السويدية
بهدف مواجهة التهديدات العسكرية .وقد أوىل املسؤولون
أهمية كبرية لتطويع النظام تبعا لالحتياجات الناشية
الجديدة عندما ال يكون العدو عىل دراية كافية بالتكتيكات
العسكرية املتعارف عليها .وعندما شارك سالح الجو
السويدي يف عملية «الحامي املوحد» التي نفذها حلف
شامل االطليس يف ليبيا حيث ترك استخدام «نظام االتصاالت
واملعلومات القابل للنرش» انطباعا قويا.
وقال أندرياسون إن «نظام االتصاالت واملعلومات القابل
للنرش» الذي أنتجته رشكة «ساب» دخل مرحلة التشغيل

بوينج والملكية األردنية تعلنان عن اتفاقية تدريب استراتيجية
أعلنت رشكة بوينج ( )NYSE: BAأمس والخطوط
الجوية امللكية األردنية ،خالل معرض ديب للطريان،
عن توقيعها اتفاقية تدريب عىل قيادة طائرات .787
ومبوجب هذه االتفاقية االسرتاتيجية التي متتد لفرتة
خمس سنوات ،تقدم رشكة بوينج خاللها للخطوط
للملكية األردنية حالً شامالً يف مجال التدريب ،يتضمن
تدريبات نوعية ومبتكرة عىل الطريان يف مركز جاتويك
للتدريب يف لندن .وبهذه املناسبة قال ،ستيفان بيشلر،
املدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية امللكية
األردنية “ :نتطلّع الكتساب املزيد من الخربات من بوينج

يف مجال التدريب ،ولجذب جيل جديد من الطيارين ،بوينج من خالل هذه االتفاقية”.
يف ضوء احتياجنا لدعمهم وتزويدهم بأساليب تدريب ويشري تقرير بوينج حول التوقعات املستقبلية للطلب
جديدة .وال شك بأن رشكة بوينج هي الرشيك األفضل عىل الطيارين والفنيني ،والذي يعد من التوقعات الدقيقة
لتطوير أساليب تدريب مبتكرة”.
يف القطاع للعاملني يف مجال الطريان ،إىل تنامي حجم
كام أضاف ديفيد لونغريدج ،نائب الرئيس ملبيعات الطلب العاملي مع الحاجة إىل أكرث من  1.2مليون طيار
الخدمات التجارية يف بوينج للخدمات العاملية“ :تدل وفني صيانة يف قطاع الطريان التجاري عىل مدار العرشين
هذه الرشاكة مع امللكية األردنية ،باعتبارها واحدة من عا ًما القادمة ،وتستحوذ منطقة الرشق األوسط عىل أكرث
أوائل عمالء طائرات  787يف املنطقة ،عىل متانة عالقتنا من  % 10من ذلك العدد .هذا وتقدم بوينج تدريبات
مع هذا رشكة طريان رائدة كامللكية األردنية التي تدرك الطريان التجاري يف مثانية مراكز حول العامل للمساعدة يف
جيدا ً طرق تدريبنا والقيمة الكبرية التي ميكن أن تقدمها تلبية هذا الطلب عىل الطيارين وفنيي الطريان.

