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زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية معرض ديب الدويل للطريان 2015. 

وجال س��موه يف أرج��اء املعرض الذي يعد عالم��ة فارقة يف صناعة 
الطريان بالعامل.. وزار س��موه عددا من األجنحة.. كام استمع سموه 
إىل رشح من القامئني عىل معروضاته من منتجات وابتكارات تسهم 
يف تطوير وس��ائل النقل الجوي وأحدث مستجدات صناعة الطريان 

والصناعات الجوية والفضائية. 

وتوقف س��موه يف أجنحة ع��دد من ال��ركات الوطنية مثل رشكة 
االمارات الوطنية للصناعات العس��كرية ومركزي “ محمد بن راشد 
للفضاء” و”اإلمارات للفضاء “ ورشكة “مبادلة “ واطلع س��موه عىل 

املروع املستقبيل مدينة “ديب الجنوب “. 

وتفقد سموه أول طائرة لطريان اإلمارات من طراز إيرباص ايه 380 
بتوزيع الدرجتني وأحدث وأصغر طائرتني ألس��طول أكادميية طريان 
اإلمارات لتدريب الطيارين واللتني تستعرضهام الناقلة هذا العام يف 

معرض ديب الدويل 2015. 

واس��تمع سموه إىل رشح من الش��يخ ماجد املعال نائب رئيس أول 
ط��ريان اإلمارات لدائ��رة العملي��ات التجارية عن أه��م الخدمات 
واملنتجات الجوية التي توفرها الطائرة ايه 380 وطائرتا التدريب. 

وأبدى س��موه إعجابه باملس��توى املتميز الذي وصلت إليه صناعة 
الط��ريان وم��ا قدمه املعرض م��ن تقنيات ووس��ائل حديثة يف هذا 
املج��ال منها ال��رادارات وأنظمة املراقبة الجوي��ة ومراقبة الحرائق 
واإلنذار املبكر وغريها من التجهيزات املدنية والعس��كرية الحديثة 

وجهود تطوير السالمة الجوية بشكل عام.

سيف بن زايد يزور معرض دبي للطريان 2015
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اس��تقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل وزارة الدفاع مبكتبه مبعرض »ديب 
للط��ريان 2015« مع��ايل حامدا مامدي بول��ريو مدير املكتب املكلف ب��وزارة الدفاع 
لجمهورية جزر القمر. ورحب معايل وكيل وزارة الدفاع بالضيف وبحث معه عالقات 
الصداق��ة وأوجه التعاون القامئة بني دول��ة االمارات العربية املتحدة وجمهورية جزر 
القم��ر وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املش��ركة..إضافة إىل الش��ؤون 

ذات الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية. كام استقبل معايل محمد أحمد البواردي 
الفاليس وكيل وزارة الدفاع س��عادة فيليب براهام سفري اململكة املتحدة لدى الدولة. 
وق��د رحب معاليه بالس��فري الربيط��اين مؤكداً عم��ق عالقات التعاون ب��ني البلدين 
الصديقني وتم خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وبحث عدد من املوضوعات ذات 

االهتامم املشرك.

وكيل وزارة الدفاع يلتقي عددا من ضيوف املعرض
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قام س��عادة الفري��ق الركن حمد محمد ث��اين الرميثي رئيس أركان 
القوات املسلحة يف اليوم الرابع عىل التوايل بجولة تفقدية لفعاليات 

وأجنحة معرض »ديب للطريان 2015 » . 

وزار س��عادته عددا من أجنحة الركات الوطنية والدولية املشاركة 
يف املع��رض، تع��رف خاللها من ممث��يل ال��ركات إىل معروضات 
األجنح��ة وأح��دث م��ا أنتجته ك��ربى رشكات التصنيع العس��كري 
وموردو األنظم��ة من تكنولوجيا متطورة تعك��س آخر ما توصلت 

إليه الركات الوطنية والعاملية. 

وتب��ادل رئي��س أركان القوات املس��لحة األحاديث م��ع العارضني 
وممثيل الركات حول مش��اركاتهم واالتجاهات العاملية لقطاعات 
االنتاج العسكري حيث أكد العارضون أن معرض ديب للطريان نجح 
يف إثب��ات مكانته عىل خريطة املعارض العاملية وأصبح معروفا عىل 

نطاق واسع لكربيات الركات العاملية املعنية بقطاع الطريان.

رئيس األركان يتفقد معرض »دبي للطريان 2015«
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اس��تقبل س��عادة  اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع 
الج��وي مبكتب��ه يف معرض ديب للطريان 2015  العقيد طيار نابليون باتريك س��يلفان نائب قائد 
الدفاع الجوي وادارة العمليات الجوية السنغافورية و الفريق بان شليفكا قائد القوات الجوية 

البولندي وسريين وكيل وزارة االقتصاد والتصنيع العريب  .

وت��م خ��الل اللقاءات - التي حرضها ع��دد من ضباط القوات الجوية والدف��اع الجوي وأعضاء 
الوفود املرافقة للضيوف - تبادل االحاديث حول فعاليات املعرض .. واستعراض عالقات التعاون 

املشرك وسبل تعزيزها وتنميتها خاصة يف مجال صناعة الطريان والتكنولوجيا املتقدمة.

اس��تقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة يف مكتبه 
مبع��رض ديب الدويل للطريان 2015 – اللواء ف��ؤاد العلوي رئيس أركان جيش الطريان التونيس و 
معايل سورين وكيل وزارة االقتصاد والصناعات العسكرية ومعايل الفريق أول ركن عوض محمد 
أحمد بن عوف وزير الدفاع السوداين. جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات التعاون بني دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ودول الزوار وجوانب تفعيلها وتطويرها وبحث الش��ؤون ذات الصلة 

باملجاالت العسكرية والدفاعية.

كام تم تبادل األحاديث حول أهمية انعقاد املعرض باعتباره حدثاً عس��كرياً عاملياً يس��تقطب 
كبار الركات املصنعة ألنظمة الطريان ويزوره كبار املسؤولني وصناع القرار من دول املنطقة ملا 
يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت اليه تكنولوجيا  الطريان بالش��كل الذي يلبي متطلبات 

واحتياجات دول العامل. 

رئيس األركان يستقبل عددا من كبار زوار معرض دبي للطريان 

قائد القوات اجلوية يلتقي عددا من كبار زوار املعرض
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حممد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع لـ”درع الوطن”:

دعم القيادة الرشيدة الالحمدود ســـــــــــــــــر جناح املعارض واملؤمترات

املوقع اجلغرايف 
لإلمارات أسهم يف  

استقطاب الشركات 
العاملية

“دبي للطريان“ 
ملتقى يواكب 

مسارات التطورات 
واملتغريات عامليا

الشركات الوطنية 
سجلت تفوقًا كبريًا

يف الصناعات 
العسكرية كافة

درع الوطن-خاص:

أكد مع��ايل محمد أحمد البواردي وكي��ل وزارة الدفاع، أن معرض ديب 
ال��دويل للطريان 2015 ،  يعد ملتقى ملس��ارات التطوير واملس��تجدات 
العاملي��ة يف قطاع الط��ريان، وأس��هم يف وضع اإلمارات ع��ىل الخارطة 
العاملية يف هذا القطاع العريق، الذي يكمن نجاحه وغريه من املعارض 

العسكرية واملدنية يف الدعم الالمحدود للقيادة الرشيدة للدولة.

وق��ال يف حوار حرصي ل���”درع الوطن”، إن النجاح��ات التي حققتها 
اإلم��ارات ضم��ن ق��وات التحال��ف العريب، بقي��ادة اململك��ة العربية 
السعودية،  أنعكس ايجابياً  عىل توجهات الدولة يف الداخل، وأسهمت 
يف زي��ادة أع��داد املتوافدي��ن من مختل��ف دول العامل  للمش��اركة يف 
املعارض واملؤمترات التي تنظمها الدولة، الس��يام أن انتصارات قواتنا يف 
اليمن، عززت مفاهيم األمن واألمان  يف عقول ونفوس تلك الش��عوب، 

التي تعترب اإلمارات وطنهم الثاين، وهذا نص الحوار:

*معاليكم .. دعنا نبدأ مبعرض ديب للطريان يف دورته 14 ، فام تقييمكم 
للحدث هذا العام؟

يف الواقع يتميز معرض ديب الدويل للطريان بأهمية كبرية وحضور الفت 
عاملي��اً، نظراً  ملا يحتضنه من ابتكارات  تح��ايك دول العامل كافة، فضال 
عن انه محطة مهمة لعرض أبرز املتغريات والتطورات يف  قطاع صناعة 
الطريان وتقنياته، ويش��هد املعرض يف دورته الحالي��ة تنظيامً ممنهجا، 
يتحدث به جميع املش��اركني والزوار، حيث يعد املعرض فرصة حقيقية 
لتقوية وتوطيد العالقات م��ع مختلف الركاء واألصدقاء من مختلف 

دول العامل.

ونج��ح املعرض يف تعزيز مكانة اإلمارات عىل الخارطة العاملية يف قطاع 
صناع��ة الطريان،  ومزودي خدماته وتقنياته ونظمه املطورة،  واس��هم 
يف بناء جس��ور من الثقة بني الدول��ة وفعالياتها وصناع القرار يف الدول 

األخرى، 

مب��ا تفرس معاليكم النجاح��ات املتوالية التي يحققه��ا قطاع املعارض 
واملؤمترات الكربى بأنواعها يف اإلمارات؟

سؤال جيد .. ورس النجاح هذا القطاع يكمن يف  الدعم الالمحدود 
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دعم القيادة الرشيدة الالحمدود ســـــــــــــــــر جناح املعارض واملؤمترات

أثبت اإلنسان 
اإلماراتي قدرته 

على مواكب األحداث 
واملستجدات 

واملتغريات، 
وحماكاة مسارات 
املستقبل عامليا

اإلنسان اإلماراتي 
أثبت قدرته على 
مواكب األحداث 

واملتغريات

“درع الوطن” إصدار 
عسكري ينقل نبض 

القوات املسلحة 
بواقعية

للقيادة الرش��يدة للدول��ة، لقطاعات التنمية كافة، الس��يام قطاع 
الط��ريان، ال��ذي يحظى باهتامم خ��اص منها، األم��ر الذي  مكن 
اإلمارات من  تحقيق قفزات نوعية وكبرية يف هذا القطاع، وجعلها 
وجهة للعديد من رشكات الطريان من مختلف بلدان ودول العامل.

ولع��ب املوقع الجغرايف دورا مهامً يف نج��اح تلك املعارض، وتزايد 
أعداد الوفود ، واستقطاب املؤسسات العاملية الكربى يف املجاالت 
كافة، فضال عن التنظيم املمنهج الذي يحايك يف مضمونه املتغريات 
ويقف عىل أهم املستجدات يف العامل، ناهيك عن توظيف الدولة 
إلمكاناتها املختلفة يف استثامر كوادرها الوطنية ملواكبة كل ما هو 
جديد ومتطور عاملياً، واس��تطاع يف وقت قيايس أن متيض يف ركب 
التط��ور والتقدم، وتحايك العامل من خ��الل إنجازاتها عىل مختلف 
األصعدة، كام استطاعت رشكاتنا الوطنية أن تكون منوذجا حقيقياً 
للتط��ور واالبتكار، الس��يام أن الدولة بات وجه��ة حقيقية تجمع 
مختلف دول العامل يف محافل عس��كرية متعددة، لعرض املعدات 

العسكرية، وأحدث وأهم املستجدات عىل الساحة العاملية.

ولك��ن ما تعقيبكم عىل زيارة أبناء الش��هداء ملعرض ديب للطريان هذا 
العام؟

يف الحقيقة كانت مش��اركة عدد من أبناء الشهداء يف فعاليات 
املعرض، لفتة  طيبة تحس��ب للجنة العس��كرية التي حرصت 
عىل تنظي��م جولة خاصة ملش��اركتهم يف املعرض ه��ذا العام، 
السيام أن أبناء شهداء الوطن يعدون أبنائنا جميعا، وما قدموه 
شهداء الوطن البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لدعم 
الرعية، وحققوا بطوالت وتضحي��ات يف ميدان الرف دفاعاً 
عن الرعية ونرصة الحق يف اليمن الشقيق،  مصدر فخر وعزة 
ل��كل إمارايت وعريب، ويس��تحقون عليه التحي��ة والثناء، فتحية 
وإجالل إلبطالنا البواس��ل ونس��أل العيل القدي��ر أن يرحمهم 

ويتغمدهم فسيح جناته.

وكي��ف تقييمون أداء الرشكات الوطنية ومنتجاتها العس��كرية ؟ 
وإىل أي مدى تواكب املتغريات العاملية؟

الركات الوطنية بأنواعها كافة، سجلت تفوقاً كبرياً يف الصناعات 
العس��كرية والطريان والدف��اع الجوي عىل مس��توى دول العامل، 

وب��ات اإلمارات  تقود تلك الصناعة التي تش��هد من��واً كبريا عاما 
بعد األخر،  وتصدرت قامئة أرسع دول املنطقة يف حركتي الس��فر 

والشحن الجوي.

واالزدهار الذي تعيش��ه هذه الصناع��ات يف الدولة بداية انطالقة 
واعدة نح��و تعزيز اإلمارات للمكانة املرموقة التي تبوأتها يف تلك 
املج��االت،  يف ظل معدالت النم��و القوية التي تس��جلها الحركة 
الجوي��ة والت��ي تتج��اوز يف كثري م��ن األحيان املع��دالت الدولية 
املتعارف عليها، واالنجازات التي تتحقق دليال عيل تجاوز الصناعة 
يف اإلم��ارات مرحلة البناء واس��تعدادها لالتجاه نحو الريادة ليس 
مجال إدارة األجواء فحس��ب ب��ل تختطها إىل عملي��ات التصنيع 

والصيانة.

والواقع الذي تعيشه الصناعة حاليا من وجود بنية تحتية ال مثيل 
له��ا يف املنطقة يتمث��ل يف مطارات عىل احدث مس��توى وأنظمة 
جوية ذات معايري عاملية وخطط توسعية طموحة تؤكد أن اآلفاق 

املستقبلية يف اإلمارات ال حدود لها وال سقف للطموحات.

وقطعت الركات الوطنية ش��وطاً كبرياً يف تطبيق سياسة التوطني، 
وحقق��ت نجاح��ات متوالية يف املج��االت كافة، الس��يام بعد أن 
أثبت اإلنس��ان اإلمارايت قدرته عىل مواكب األحداث واملستجدات 

واملتغريات، ومحاكاة مسارات املستقبل عامليا.

وكيف ترى دور اإلعالم العس��كري، وإىل أي مدى يقوم بواجباته 
يف تبني القضايا الوطنية؟

اإلعالم العسكري لعب دوراً كبرياً يف تجسيد الحقائق، ونقل الصور 
الصحيح��ة حول ما يدور من أحداث يف اليمن وغريها من القضايا 
الوطنية،  التي تس��تحق أن يس��لط الضوء عليها، وهذا يضع عىل 
عاتقهم مهام كبرية ومس��ؤولية يف املرحل��ة املقبلة، ومجلة “ درع 
الوطن “ تعد اإلصدار العس��كري الذي تن��اول العديد من قضايا 
الوطن وعكس أبعادها بكل ش��فافية ووضوح، هذا أمراً مش��هوداً 
ل�” درع الوطن “، التي تبلور نبض القوات املس��لحة، تعد اللسان 
الناطق باس��مها، وتعيش قلب الحدث  وتسطر وقائعه  مبا يخدم 

مصلحة الوطن واملواطن.
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حوار- درع الوطن:

كشف حارب الظاهري 
الرئيس التنفيذي ل� 

«هورايزون« أكادميية الطريان 
الدولية، عن أنه تم تخريج 

ما يقرب من 900 طياراً 
حتى العام الجاري، وتركز 

األكادميية من خالل برنامجها 
السنوي تنفيذ 12 ألف ساعة 

طريان العام املقبل.

وق��ال يف ح��وار خاص م��ع »درع 
الوط��ن«، أن الخط��ة املس��تقبلية 
لألكادميي��ة تركز عىل زيادة الربامج 
وإضاف��ة برنام��ج رخص��ة النق��ل 
الجوي، فضال ع��ن تطوير طائرات 
التدريب التي تعمل مبحرك واحد، 
واالس��تعانة  بذات املحركني. وهذا 

نص الحوار: 

يف البداية كي��ف ترى معرض ديب 
لط��ريان 2015؟ وما ه��ي أبرز ما 

تضمنه يف دورته الحالية؟
مع��رض ديب للط��ريان يع��د بوابة 
متط��ورة نط��ل م��ن خاللها عىل 
العاملي��ة يف قط��اع  املس��تجدات 
الطريان، فض��ال عن عدد الركات 
املش��اركة يف املع��رض، وعرض كل 
مس��ارات التطوي��ر لي��س يف تلك 
املرحلة فحس��ب بل عىل مستوى 

فرات مستقبلية.

التنافس��ية  إىل  باإلضاف��ة  ه��ذا 
الكبرية بني الركات العاملية خالل 
املعرض، األمر الذي نس��تفيد منه 
يف إعداد دوراتنا وبرامج التدريب 
الخاص��ة باألكادميي��ة، فض��ال عن 
التنظي��م عايل الج��ودة الذي يبهر 
الحض��ور يف كل دورة، ويحمل لنا 
وضيوف املع��رض الجديد يف عامل 

الطريان.

دعنا نتعرف عىل أهمية التدريب 
يف مجال الطريان؟ السيام يف املرحلة املقبلة؟

تكمن أهمية التدريب يف النمو الرسيع لصناعة الطريان الذي 
يش��هده  العامل، وتنام��ي الحاجة إىل طياري��ن مؤهلني، وقد 
أخ��ذت األكادميية عىل عاتقها رصد وإدراك املتغريات كافة يف 

مجال الطريان عىل مستوى العامل، والعمل عىل تأهيل أبنائنا 
وتدريبهم وفق نظم عاملية، فضال عن  التخطيط  الدائم الذي 
يواكب التطويرات يف املس��تقبل، ومتثل هذه األكادميية التزاماً 
رئيساً قوياً نحو تطوير القطاع يف اإلمارات، ودعم املتدربني  .

حارب الظاهري رئيس "أكادميية هورايزن للطريان" يف حوار مع "درع الوطن"

»معرض الطريان«  بوابة نطل منها عــــــــــــــــــــلى التطورات اجلوية عامليًا

12 ألف ساعة طريان  
أبرز أهداف االكادميية 

العام املقبل

900 طيارًا تخرجون 
من االكادميية 

حتى اآلن
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كم عدد الربامج التي تستند إليها األكادميية يف التأهيل؟
تستند األكادميية إىل  برنامجني أساسيني يف التدريب، األول جاء 
تحت عنوانCPL ، وهو مخصص للمتدربني الذين ال ميلكون 
 BFTK خربة س��ابقة حول الطريان، والثاين ج��اء تحت عنوان
وهو مخصص للعس��كريني  وذوي الخ��ربة يف مجال الطريان، 
ومين��ح املتدربني رخصت��ي الطريان التج��اري  واملدين يف حال 
االنتهاء م��ن الربنامجني،  يتم تقدي��م التدريبات األرضية من 
خالل املحارضات النظري��ة والعروض العملية، مبا يتطابق مع 
األهداف التعليمية لهيئة سالمة الطريان األوروبية ومتطلبات 

)EASA/FCL( منح رخص

ولكن ماذا عن مدة التدريب وهل تعتمد فقط عىل الجانب 
النظري؟

مدة التدريب عام كامل، تش��مل الجانب��ني النظري والعميل 
خالل الربنامجني، حيث حددت االكادميية 3 أش��هر للتدريب 
النظري، و9 أشهر للعميل، ويتم التدريب وفق  معايري عاملية 
معتمدة، نستطيع من خاللها إعداد املتدربني مبهارات متميزة 

يف الطريان الهيلكوبر.

كم عدد الدورات التي يشتمل عليها برامج األكادميية؟
لدين��ا أك��ر م��ن 8 ال��دورات للتدري��ب والتأهي��ل، تتمثل 
يف  رخص��ة طي��ار خ��اص، رخص��ة طي��ار تجاري، وط��ريان 
الع��دادات، ورخصة طيار عس��كري مؤهل، فضال عن  رخصة 
م��درب الط��ريان العم��ودي، ودورة مدرب مروحي��ة مؤهل، 
ودورة تحويلي��ة، ودورة الطريان اللييل، وجميعها تعد خطوة 

نحو التميز يف قطاع الطريان داخلياً وخارجياً.

وماذا عن املدربني الذين تستعني بهم االكادميية؟
تس��تعني االكادمية مبدربني معتمدي��ن وذو مهارات وخربات 
عالي��ة يف مجال الطريان، يقدم��ون تدريبات متخصصة تؤهل 
الط��الب للحصول عىل رخ��ص الطريان الت��ي تصدرها الهيئة 
العام��ة للط��ريان امل��دين، وتعت��رب األكادميي��ة أول أكادميي��ة 
للط��ريان يف منطقة الرق األوس��ط، يت��م اعتامدها لتدريب 
الطياري��ن وف��ق املنه��اج القي��ايس لوكال��ة س��المة الطريان 
األوروبية)EASA(، والتي كانت تعرف س��ابقا بهيئة الطريان 
األوروبي��ة املش��ركة )JAA( ، وتوف��ر األكادميي��ة كجزء من 
منهاجها األس��ايس برام��ج تدريبية عىل الطائ��رات العمودية، 
سواء كانت دورات قياسية أو متخصصة متتاز باألمان والجودة 

العالية. 

ما هي األهداف التي قامت عليها من اجلها األكادميية؟
تأسس��ت أكادميية هورايزن يف عام 2002 بهدف توفري برامج 
تدريبي��ة يف مجال الط��ريان للعمالء من األفراد واملؤسس��ات 
العسكرية واملدنية يف منطقة الرق األوسط، وبدأت عملياتها 
يف س��بتمرب 2003، ومتت��از هوراي��زن بتوفري برام��ج تدريبية 

مرخصة من قبل الهيئة العامة للطريان املدين يف الدولة. 

هل متثل االتفاقيات  والرشكات اإلسرتاتيجية أهمية لعملكم 
يف االكادميية؟

بكل تأكيد .. اعتق��د أن االتفاقية تعمل عىل تطوير توجهات 
االكادميية املس��تقبلية، وكانت أخ��ر االتفاقيات  تركز عىل  أن 
تكون االكادميية أول مركزاً يف الرق األوسط لتأهيل املتدربني 

عىل طائرات بل.

»معرض الطريان«  بوابة نطل منها عــــــــــــــــــــلى التطورات اجلوية عامليًا

تستعني االكادمية 
مبدربني معتمدين 

وذو مهارات وخربات 
عالية يف جمال 

الطريان

زيادة الربامج  
والطائرات ضمن 

اخلطة املستقبلية 
لألكادميية
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خاص ــ درع الوطن:

تعترب رشكة DCI من أكرب الرشكات الفرنسية 
العاملية املتخصصة يف األنظمة الدفاعية 

والحرب اإللكرتونية والدفاع الجوي، وتتمتع 
بخربة طويلة يف هذا املجال أهلتها لفتح فروع 
يف عدة دول مختلفة. وتخطط الرشكة للتوسع 

يف عملياتها، خصوصا يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا. كام تركز الرشكة عملياتها يف 
الوقت الحايل عىل منطقة الخليج، وبخاصة 

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة وقطر والكويت. ويف لقاءمع النرشة 

اليومية ملجلة درع الوطن، رصح الرئيس 
التنفيذي لرشكة DCI بأن الرشكة تتعاون 

تعاونا وثيقا مع وزارة الدفاع الفرنسية، وأن 
الرشكة قامت بزيارة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة عدة مرات ملرافقة وزير الدفاع 
الفرنيس بهدف تعزيز العالقات العسكرية 

الدفاعية بني فرنسيا والدول العربية يف منطقة 
الخليج العريب.

وذكر املس��ؤول أن الركة تحتفظ بس��جل طويل من التعاون مع 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، مش��ريا إىل العالق��ة القوية التي 
كانت تجمع بني الرئيس الفرنيس األسبق جيسكار ديستان، والراحل 
الكبري الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان )رحمه الله وأسكنه فسيح 
جناته(، وهي عالقة موثقة تاريخي��ا من خالل الصور واأللبومات. 
وقال إن الراحل الكبري الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان سبق أن 
عرض فرنس��ا اس��تقدام رشكات فرنس��ية للعمل يف دولة اإلمارات، 
وقام��ت دولة اإلمارات حينه��ا براء دباب��ات دي إكس بدال من 

دبابات لوكلريك الحالية.

وأش��ار املس��ؤول إىل قوة العالقات التي جمع ب��ني الركة ودولة 
اإلم��ارات يف املجاالت العس��كرية والدفاعية املختلفة، وعىل عمق 
الرواب��ط التاريخية التي تجم��ع بني فرنس��ا ودول الخليج العريب 
عموما، ومع دولة اإلمارات عىل وجه الخصوص. وأوضح أم الركة 
تنفذ ع��دة برامج محتلفة للبحوث والتطوير، وتس��عى لتوس��يع 
رقع��ة عملياتها يف الخ��ارج مع الدول الصديقة والش��قيقة وتلبية 
احتياجاتها، ومن بينها إرس��ال طياري��ن مدربني عىل الطائرة مرياج 
2000، ويعمل��ون بصورة وثيقة مع القوات املس��لحة اإلماراتية يف 

مجال الحرب اإللكرونية.

وأض��اف املس��ؤول أن الجيش الفرن��يس يُعد من أق��وى الجيوش 
وأكره��ا تطورا ع��ىل مس��توى العامل، ويس��عى لنق��ل خربته إىل 
ال��دول الصديقة الس��اعية إىل تطوير قواتها املس��لحة عىل أحدث 
الط��رق. وتقوم رشكة DCI بتنفيذ نفس الربامج التدريبية املقدمة 
للطيارين الفرنسني، بهدف نقل املعارف والخربة الفرنسية. وأوضح 
أن الركة تنتمي لوزارة الدفاع الفرنس��ية وأن انتامءها غري مبارش 

لوزارة الدفاع الفرنس��ية، وتتبع أس��لوبا خاصا فيام يتوقع بتوقيع 
العقود الخارجية. وتعمل الركة عىل تدريب بعض العسكريني أو 
الضباط أو الطالب العس��كريني ليلة تواجدهم يف دورات التدريب 
وتأم��ني اإلقامة والصح��ة والخدمات األخرى. وهن��اك مدربني لنا 
متخصصني يف تدريب هؤالء الطالب عىل أعىل مس��توى. وال يوجد 
رشكة أخرى تقدم نفس الخدمات بنفس جودتنا ونتحدى الركات 

األخرى العاملة يف هذا املجال.

ونوه املس��ؤول إىل أن العاملني يف الركة هم من افضل الخرباء يف 
الجيش الفرنيس، ويعمل املدرب��ون يف الركة بعد انتهاء إعارتهم، 
وتعتمد عىل بعض املتقاعدين الذين يعملون لصالحنا برط األداء 

املتميز والتنسيق مع القيادة العليا للجيش الفرنيس

وأردف أن الرك��ة تعمل ع��ىل تنفيذ الربام��ج التدريبية يف دولة 
اإلم��ارات لتقوية ورفع كفاءة التدري��ب القتالية يف املناطق الربية 
وتوف��ري 12 مدرب يف الصي��ف القادم، عالوة ع��ىل التدريب عىل 
الدبابة لوكلريك وإيفاد مدربني عاليني والتشبيه واملحاكاة ومدربني 
ع��ىل مس��توى الكتائب يف الرماي��ة والتدريب التعب��وي للفصائل 
والوحدات املختلفة ولنا فرق للخدمات اللوجستية والصيانة . ويف 
املجال الجوي تعمل الركة بالتنسيق مع القوات الجوية اإلماراتية 
إلصابة عدة أهداف ومدربني يف الحرب اإللكرونية. أما يف هندسة 
املي��دان، فتعمل الركة عىل مكافحة اإلرهاب وكش��ف العمليات 
اإلرهابية. وفيام يتعلق بس��الح املدفعية، هن��اك مدربني  خاصني 
للتدري��ب عىل نظ��ام متكامل يس��مى أطلس ميكن من تنس��يق 
وإصاب��ة األهداف بدقة ش��ديدة. ويف املجال الجوي يف معرض ديب 
للط��ريان هناك مدربني يف الح��رب اإللكرونية و 6 مدربني ملرافقة 
الضابط املسؤول عن الحرب اإللكرونية. كام أن هناك مدربيناثنني 

لإلرشاف عىل الحرب اإللكرونية.

بهدف تعزيز العالقات العسكرية الدفاعية

شركة DCI الفرنسية تسعى لتعزيز العالقات 
الدفاعية مع اإلمارات

الشركة تعمل على 
تنفيذ الربامج التدريبية 
يف دولة اإلمارات لتقوية 

ورفع كفاءة التدريب 
القتالية يف املناطق 

الربية
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شهد مشاركة عاملية 
واسعة من اخلرباء 

واملتخصصني

تختتم اليوم فعاليات معرض ديب للطريان 2015، الذي 
انعقد  للمرة الثانية عىل التوايل يف موقعه الجديد 

يف مدينة ديب للطريان )ديب وورلد سنرتال( مبطار آل 
مكتوم بجبل عيل، يف الفرتة من -8 12 نوفمرب الجاري، 

تحت رعاية وحضور كل من 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، مبشاركة عاملية واسعة، 

ضمت خرباء ومتخصصني من جميع دول العامل.

وش��هد املعرض ارتفاع عدد الزوار بنسبة %7 حيث بلغ عددهم 
حوايل 65 ألف زائر، وحقق منواً بأكر من خمس��ة أضعاف مقارنة 
بدورت��ه األوىل، إذ كانت أرقام العام الحايل مؤرشاً فعلياً، فإن هذا 

النمو سيتواصل يف املستقبل، بحسب أراء الخرباء.

وتعكف رشكة فريز اند اكزيبيش��نز ايروسبيس، املنظمة للمعرض 
ديب للط��ريان. خطة منو مس��تقبلية لعر س��نوات م��ع رشكائنا، 
وتبحث توس��يع موق��ع معرض ديب للطريان يف ديب ورلد س��نرال 
ليس��توعب الفعالي��ات املتوقع��ة يف دورة ع��ام 2017 من هذا 

الحدث العاملي الضخم.

واس��تقطب املع��رض الذي يق��ام كل عامني الخ��رباء والزوار من 
أنحاء دول العامل، وتنافس��ت أكر من 1000 وسيلة إعالم عاملية، 
ع��ىل تغطيته، وحظى بأهميته كحدث رئييس يف األجندة الدولية 
للطريان، وش��هد يف دورته الحالية، إرتفاع عدد الركات بنس��بة 
تص��ل إىل %5.2 ، لتبل��غ أكر م��ن 1100 رشكة، ومش��اركة أكر 
م��ن 160 طائرة للع��رض الثابت واالس��تعراضات الجوية، ضمت 
الطائرة العس��كرية بوينغ P-8..، وطائرة G650ER التابعة لقطر 
أكزاكاتي��ف، وطائرة إيرب��اص A380 التابعة لط��ريان اإلمارات، 
وطائرات من بيل هليكوبر وإيرباص، فضال عن مشاركة طائرات 

بدون طيار يف االستعراضات الجوية.

وأشتمل املعرض عىل  9 أجنحة عاملية تضم دول »أسراليا، فرنسا، 
أملانيا، إيطاليا، هولندا، روس��يا، تركي��ا، اململكة املتحدة، الواليات 
املتح��دة األمريكية، أما األجنح��ة املتخصصة تضم الطباعة ثالثية 
األبع��اد، وأمن املط��ارات، ومؤمت��ر الخليج للتدري��ب يف صناعة 
الط��ريان، فضال عن  250 وف��داً عامليا حرضوا الحدث، بتنس��يق 
من الرك��ة  املنظمة، وبالتعاون مع هيئ��ة الطريان املدين بديب، 
ومط��ارات ديب، والق��وات املس��لحة باإلم��ارات وديب ملش��اريع 
الطريان الهندس��ية، وش��ارك طائرات بدون طي��ار للمرة األوىل يف 

االستعراضات الجوية ملعرض ديب للطريان 2015.

وشملت قوائم العارضني كربى الركات العاملية يف قطاع الطريان، 
أبرزها رشكة » Aerolux” )اململكة املتحدة”، والس��الم للطائرات 
)السعودية( ، وأكادميية الخليج للطريان )البحرين( ورشكة لوكهيد 

مارتن )الواليات املتحدة(.

وركّ��ز املعرض عىل أن يك��ون همزة الوصل بني املس��تثمرين يف 
قطاع الطريان، يف جميع أنحاء العامل،واس��تطاع بشكل ملحوظ أن 
يكون املع��رض الجوي األرسع منوا عىل املس��توى العاملي وبوابة 

إسراتيجية لألسواق الدولية.

معرض دبي للطريان 2015 يختتم فعالياته اليوم

تقوم لجنة تأمني فعاليات معرض ديب للطريان 2015 بشكل يومي 
بجوالت تفقدية لجميع مواق��ع ومرافق فعاليات املعرض وذلك 
للتأك��د من الوض��ع األمني والتنظيمي وهذا يع��د أحد واجبات 

اللجنة األمنية . 

وق��ال العمي��د عبدالله عيل الغيث��ي مدي��ر اإلدارة العامة ألمن 
الهيئات واملنشآت والطوارئ رئيس اللجنة » علينا أن نثبت للعامل 
أجم��ع إننا يف ديب قادرون عىل اس��تضافة املع��ارض والفعاليات 
العاملية .. وهذا النجاح يعكس صورة للعامل بإمكاناتنا الس��تضافة 
إكسبو 2020 هذا الحدث االقتصادي العاملي الكبري ولعلها فرصة 
لنعلن من خالله��ا أن اإلمارات بكل مكوناتها األمنية والتنظيمية 
جاه��زة وبقوة لالس��تضافة وس��ننجح كام نجحنا يف اس��تضافة 

اجتامعات صندوق النقد الدويل عام 2003 ». 

وأضاف الغيثي إنه تم تش��كيل لجان فرعية وتقس��يم منظومة 

العم��ل يف تأمني املعرض وتضم لجنة األمن والس��المة وتتكون 
من عدد من الجهات املختلفة املتخصصة كل يف مجاله كالدفاع 
املدين وخرباء املتفجرات وقد أعدت لجنة األمن والسالمة أفضل 
الخط��ط للوصول إىل أفض��ل درجات األمن والس��المة لجميع 
األنش��طة يف املعرض سواء الس��احة الرئيسية أو القاعة األمريية 
وق��د تم تغطيتها بآليات اإلطفاء واألفراد ملواجهة أي أمر طارئ 
وتم إعداد قوة متخصصة للتعامل مع الحوادث الطارئة. ومتثل 
لجنة الدعم واإلس��ناد أكر من جهة عمل مش��ركة حيث تتوىل 
مه��ام جنائية من خالل تواجد املحققني الجنائيني التابعني ملركز 
رشط��ة جبل عيل وفرقة للتدخل الرسي��ع يف حالة الرضورة من 
خالل الفرقة املتواجدة م��ن إدارة الطوارئ باإلضافة إىل اإلدارة 
العامة للمطارات ودورها يف التفتيش ودخول وخروج املعدات 
وكذل��ك الخدم��ات ب��كل أنواعها م��ن خ��الل إدارة الخدمات 
والتجهي��زات كام تقوم لجن��ة الدعم واإلس��ناد بتغطية النقاط 

والبوابات وتسيري الدوريات.

ا النجاح يعكس 
صورة للعامل 

بإمكاناتنا 
الستضافة إكسبو 

 2020

جلنة تأمني فعاليات معرض دبي للطريان تنهي عملها بنجاح
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تعترب رشكة نورثروب غرومان  
Northrop Grumman مورد قمرة 

الطيار الرقمية والجهة التي تقوم 
 UH-60V بإدماجها لصالح برنامج

التابع للجيش األمرييك والذي 
يبدل أجهزة القياس التناظرية يف 

مروحيات UH-60L بشاشات أجهزة 
إلكرتونية. وسوف تكون املروحية 
املحدثة نسخة من واجهة الطائرة 
بطيار من طراز UH-60M وتوفر 
خاصية التشغيل املشرتك، ويسهم 
هذا الحل يف إطالة حياة وزيادة 

.UH-60 قدرات املهام للطائرة

وتش��مل الف��واد اإلضافية لحزم��ة معدات 
امله��ام الكامل��ة اإلدم��اج والقابل��ة للرقية 
من رشكة نورثروب غروم��ان: تعزيز الوعي 
الظريف للطيار، والس��المة يف املهام، وخفض 
الحمول��ة وتكلفة ال��دورة الحياتي��ة، وبيئة 

تدريب مشركة.

وترتكز مقاربة نورثروب غرومان يف تصميم 
وتنفي��ذ حزمة مع��دات امله��ام املدمجة يف 
طائ��رة UH-60V، عىل خربتن��ا يف عمليات 
تحدي��ث مامثل��ة ملروحيتي س��الح مش��اة 
 UH-1Y و   AH-1Z األمري��ي البحري��ة 
 E-2D Advanced Hawkeye وبرام��ج 

للبحرية األمريكية.

توف��ر إاكروني��ات الطريان للمروحي��ة UH-60V  م��ن نورثروب 
غروم��ان تكنولوجي��ا ثابت��ة بالتجرب��ة وقليلة املخاطر، تم س��ابقاً 
تجربته��ا من خالل عرض الطريان املعتمد من الجيش عىل مروحية 
UH-60L، ونظام معالجة مركزي مع برنامج طريان تش��غييل مجزأ 
وبنية هندس��ية مدمجة تس��اعد بكفاءة ع��ىل إدراج القدرات عن 
طري��ق ترقي��ة الربمجيات فق��ط، ومرونة غري مس��بوقة يف تصميم 
ت��م تطويره بالت��وازي مع معيار بيئة القدرات الجوية املس��تقبلية 
Future Airborne Capability Environment FACE ، حي��ث 
دعم ذلك قابلية الركيب والحمل لتطبيقات الربمجيات، وهندس��ة 
الربمجي��ات املعتمدة واملرتكزة عىل النم��وذج DO-178C  حيث 
تس��هم يف زيادة رسع��ة التطوير مع خفض ج��دول وتكلفة تطوير 
 FlightPro™ الربمجيات، ووفرة حواس��يب املهام من الجيل الثالث
Gen III ذات املعالج املتعدد القلوب من صنع نورثروب غرومان، 
حي��ث يوفر ذلك قوة معالجة زائدة لتهيل النمو، والوفرة املزدوجة 

للمعدات الحاسمة من أجل املههام.

وتتمي��ز إلكرونيات الطريان أيضاً مبرونة متطورة يف إدخال وإخراج 
الصور من أجل السامح بالدمج القريب والبعيد األجل للمعلومات 
املص��ورة، مبا يف ذلك التوافق مع أش��كال تنس��يق الفيديو الرقمي 
والقديم عىل حد س��واء، وحلول املالحة املتعددة أجهزة االستشعار 

واملدمجة والتي تزود نظام إدارة الطريان املعتمد من إدارة الطريان 
الفيدرالي��ة بالبيانات، واملتوافق م��ع TSOC115b، حيث يتم بعد 
ذلك وسعته لدمج قدرات تحديد املواقع العاملي / املالحة بالقصور 

الذايت املدمجة واملطلوبة.

يتم ضبط نظ��ام إلكرونيات الطريان مع معي��ار FACE™، ويدعم 
دمج الربمجيات واألجهزة الجاهزة، ويسهم هذا يف اإلدماج الرسيع 
للق��درات، مع الحد من التكلفة وتقليل املخاطر بالنس��بة إىل دمج 
األنظم��ة وتحديثه��ا. أضف إىل ذل��ك أن مفتاح ق��درات النمو هو 
تصمي��م الربمجيات املج��زأ ARINC-653  الذي مين��ح مزيداً من 

الكفاءة يف تأهيل الربمجيات الجديدة واملعدلة. 

ه��ذا النظام مصم��م بأربع موص��الت  MIL-STD-1553B زائدة 
بش��كل مس��تقل، اثنان لقمرة القيادة الرقمية واثنان آخران كقطع 
غي��ار للنمو املس��تقبيل. وتس��مح الواجه��ات القياس��ية، وتوثيق 
التصمي��م، والس��عة الزائدة بتطوير طرف ثال��ث للوحدات القامئة 
والجدي��دة. ويس��تند النهج الذي تتبعه الرك��ة يف تصميم وتنفيذ 
حزمة  الكرونيات الطريان املدمجة UH-60V اعتامداً عىل تجربتها 
يف ترقيات مامثلة لربامج مش��اة البحرية األمريكية الربامج البحرية 
 E-2D وبرام��ج  UH-1Y و  AH-1Z األمريكي��ة للمروحي��ات

Advanced Hawkeye لسالح البحرية األمريي,

مروحية UH-60V Black Hawk قدرات عالية

تتميز إلكرتونيات 
الطريان مبرونة 

متطورة يف إدخال 
وإخراج الصور من 

أجل السماح بالدمج 
القريب والبعيد األجل 
للمعلومات املصورة

UH _ 60 تسهم يف إطالة حياة قدرات طائرة
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تعرّف أسلحة املواجهة املحمولة جواً حسب مداها، 
وقوة فتكها ودقتها. وليك يتحقق التفوق يف نجاح 

املهمة، ال بد أن يكون السالح متفوقاً يف هذه الجوانب 
الثالثة جميعاً. أما أن يكون السالح بعيد املدى ولكنه 

ضعيف اإلصابة للهدف فال طائل من ورائه. كام أن 
االستعاضة عن الدقة بالقوة التدمريية فهو ميثل أيضا 

 KEPD 350E حالً غري ذي جدوى. يحقق صاروخ
TAURUS  تشكيلة ال مثيل لها من معايري األداء التي 

تشمل بعد املدى والسلوك الذيك يف الطريان، وهو مزيج 
مدمر من الرأس الحريب وتقنية الصاممات، باإلضافة 

إىل نظام دقيق للغاية ونظام توجيه مضاعف للهجامت 
الدقيقة.

يضاف إىل ذلك أن صاروخ TAURUS يعد منصة مستقلة. وقد تم 
دمجه بنجاح يف مجموعة واس��عة من الطائ��رات، وليس هناك أي 
عوائق فنية أو أمنية تحول دون الدمج مس��تقبالً يف أنواع الطائرات 
الجديدة. وق��د دخل ص��اروخ KEPD 350E TAURUS الخدمة 
 ، Panavia Tornado IDS بالفع��ل يف الخدمة عىل منت طائ��رات
و Boeing F/A-18  و  F-15. ك��ام ت��م إجراء رحالت تكاملية مع 
 Saab وس��اب جرينب Eurofighter Typhoon يوروفاي��ر تايفون
 TAURUS KEPD 350E وق��د ت��م تصمي��م ص��اروخ .Gripen
لالس��تخدام م��ع الطائرات التكتيكي��ة الرسيعة، ولكن الدراس��ات 
أظهرت أن طرق إطالق أخرى ممكنة. وميكن حمل هذه الصواريخ 
بواس��طة طائ��رات النقل الكبرية، عىل س��بيل املث��ال، وهناك أيضا 

إمكانية لتطوير إصدارات أرضية يتم إطالقها من السفن.

لص��اروخ TAURUS KEPD 350E مدى تش��غييل يزيد عن 500 
كم، وه��و األطول يف فئته. وهذا يوفر للمس��تخدمني مرونة كبرية، 
ويزي��د أيضا من مدة بقاء منصة االطالق يف االس��تخدام. وميكن أن 
يط��ري الصاروخ بأمان عىل ارتفاع��ات منخفضة بفضل نظام املالحة 
املمتاز. ويس��هم س��لوك الطريان املعقدة واملنخفض للصاروخ، إىل 
جان��ب تصميم هيكله الش��بحي املتس��لل يف جعل م��ن الصعب 

 TAURUS 480 اكتش��افه ومواجهته. يزن نظام الرأس الح��ريب يف
كج��م. وهو مكون من عبوة خارقة مش��كلة مس��بقاً، للتغلب عىل 
األه��داف املدفون��ة يف العم��ق وكذل��ك البنى املحمي��ة، واملعززة 
بالهياكل الخرس��انية. ويعترب ص��اروخ TAURUS صاروخ مواجهة 
ذكياً. ويتم تأخري انفجاره بواس��طة أنظمة استشعار عن بعد بحيث 

ال ينفجر الرأس الحريب إال عندما يصل إىل الهدف بدقة.

ومبا أن��ه يحتوي عىل رؤوس مجزأة مس��بقاً فيمكن��ه برمجته لي 
يهاج��م أهدافاً مثل املط��ارات وأنظمة الدفاع الج��وي، وبطاريات 

الصواريخ وحتى السفن يف امليناء.

يعترب نظام املالح��ة يف TAURUS KEPD 350E من أهم مزاياه، 
وهو يعرف باسم التقنية الثالثية، حيث يتكون من ثالثة أجزاء هي 
IBN )املالحة القامئة عىل الصورة(، TRN )املالحة املرجعية حسب 
التضاريس( وMIL-GPS )نظام تحديد املواقع العاملي العسكري(، 
 IBN نظام املالحة بالقصور الذايت(. يستخدم( INS ويدعمها نظام
بيان��ات الصورة الجوية / الفضائي��ة باإلضافة إىل إحداثيات مناطق 
معين��ة تق��ع عىل طول خط��وط الرحل��ة. ومبجرد إطالق��ه، يحدد 
نظام املالحة موقعه الحايل عن طريق مس��ح التضاريس بواس��طة 
األش��عة تحت الحم��راء. ومن ثم يقارن النتائج م��ع بيانات الصور 
واإلحداثي��ات التي تحميله��ا يف الصواريخ قبل االطالق. واألهم من 
ذل��ك أن TAURUS KEPD 350E ينتق��ل إىل هدفه حتى لو تم 
التش��ويش عىل واحد أو اثنني من أنظم��ة املالحة أو أصبحت غري 
متواف��رة. وال يعتمد الصاروخ عىل نظام تحديد املواقع GPS، مثالً، 
وهو قادر عىل التكيف بدقة يف مساره إىل الهدف اعتامداً عىل نظام 
املالحة والبيانات املتوافرة يف مهمة محددة. وبهذه الطريقة، ميكن 
لص��اروخ واحد من ط��راز TAURUS KEPD 350E إنجاز املهمة 

التي تتطلب ثالثة أو أربعة صواريخ من نوع آخر.

 TAURUS من إنت��اج TAURUS KEPD 350E يعت��رب ص��اروخ
 Saab وهي مروع مشرك بني رشكة ساب ،SYSTEMS GMBH

AB وMBDA أملانيا.

مشروع مشرتك بني شركة ساب Saab AB وMBDA أملانيا.

صاروخ TAURUS يضع معايري جديدة للهجوم الدقيق 

يعترب صاروخ 
 TAURUS

KEPD 350E من 
 TAURUS إنتاج

 SYSTEMS
GMBH
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أعلنت االتحاد للطريان، عن 
التوسع يف تعاونها االسرتاتيجي 

مع رشكة »آير فرانس– كيه 
إل إم« عرب الدخول يف اتفاقية 
تبلغ قيمتها مئات املاليني من 

الدوالرات لصيانة مكونات 
الطائرات من طراز بوينغ 777 

ضمن أسطول االتحاد للطريان.  

وتوف��ر االتفاقي��ة الت��ي متت��د ع��ىل 
م��دار ع��ر س��نوات وتدخ��ل حيز 
النف��اذ ب��دءاً من a لالتح��اد للطريان 
ورشكائها بالحص��ص إمكانية الوصول 
إىل خدم��ات مجم��ع صيانة مكونات 
الطائرات العاملي الشامل الذي توفره 
رشكة »آير فرانس للصناعات- كيه إل 
إم للهندس��ة والصيانة« ذراع الصيانة 
التابع��ة ملجموعة »آي��ر فرانس- كيه 
إل إم«، للطائ��رات عريض��ة الب��دن 
من خ��الل »برنامج خدمات مكونات 
الطائرات طراز 777« الذي يتم إدارته 

بالراكة مع بوينغ. 

وتجدر اإلش��ارة إىل أن االتح��اد للطريان تش��ّغل يف الوقت الراهن 
أسطوالً يضم 33 طائرة من طائرات املسافرين والشحن ذات املدى 

الطويل واملدى املوّسع من طراز بوينغ 777. 

وتع��دُّ اتفاقية الصيانة الجديدة املرحل��ة األحدث يف إطار الراكة 
املربمة بني الركتني يف أكتوبر 2012. وتتمتع االتحاد للطريان و«آير 
فرانس-كي��ه إل إم« بتحالف تجاري يتضمن املش��اركة بالرمز عىل 
رحالت عديدة عىل امتداد شبكات الركتني عرب مراكزها التشغيلية 
يف أبوظبي وباريس وأمس��ردام. وتش��مل اتفاقية املش��اركة بالرمز 
الواس��عة النطاق توفري كل من االتحاد للطريان وآير فرانس-كيه إل 
إم لرحالت بالرمز املش��رك إىل وجهات يف أوروبا، والرق األوسط، 

وآسيا، وأسراليا.

وتعليقاً عىل ذلك، قال جيف ويلكينسون نائب أول الرئيس للشؤون 
الفني��ة باالتح��اد للطريان/مع الروع يف ه��ذه املرحلة األحدث يف 
رشاكتنا مع آير فرانس-كيه إل إم، تحدونا الثقة بأن رشكة آير فرانس 
للصناعات- كيه إل إم للهندس��ة والصيانة س��وف توفر لنا إمكانية 
الوصول، بس��هولة ورسعة مع ضامن املوثوقية وفعالية التكلفة، إىل 
خدمات صيانة مكون��ات الطائرات من طراز بوينغ 777 التي متثل 

العمود الفقري ألسطولنا الذي يشهد منواً متسارعاً«.    

وأضاف/تأيت هذه الخط��وة بناًء عىل االتفاقية التجارية املتميزة 
الت��ي نتمتع بها مع آير فرانس- كيه إل إم عىل مدار الس��نوات 
الثالث املاضية مبا يساهم يف تحقيق مستويات عالية من الكفاءة 

املطلوبة يف ظل بيئة تنافسية«. 

وب��دوره، قال فرانك ترينر نائب الرئيس التنفيذي لش��ؤون الصيانة 
والهندس��ة بركة آير فرانس- كيه إل إم/يسعدنا للغاية أن نحظى 
بثقة االتحاد للطريان يف خدماتنا. وتؤكد هذه االتفاقية كذلك مدى 
التنافس��ية التي يتميز بها دعمنا املق��دم يف مجال صيانة املكونات 
ومدى قدرة آير فرانس للصناعات-كيه إل إم للهندسة والصيانة عىل 

تقديم حلول صيانة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العمالء«. 

وتتيح االتفاقية لالتحاد للطريان إمكانية الوصول إىل الشبكة املوّسعة 
لصيانة مكونات الطائرات التي توفرها »آير فرانس للصناعات-كيه 
إل إم للهندسة والصيانة« إىل جانب ترقية الخدمات املقدمة. ومن 
خالل ش��بكتها العاملية لخدمات الصيانة واإلصالح والَعمرة، س��وف 
تت��وىل »آي��ر فرانس للصناع��ات – كيه إل إم للهندس��ة والصيانة« 
توفري مخ��زون من مكون��ات الطائرات يف دولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة وحول العامل لدعم أس��طول االتحاد للطريان من الطائرات 
طراز بوين��غ 777. وإىل جانب ذلك، تتضم��ن االتفاقية إطار عمل 
للمزي��د من التعاون مع رشكاء االتح��اد للطريان إضافًة إىل التعاون 

مع »االتحاد للطريان الهندسية« لتوفري خدمات صيانة إضافية. 

وتوفر االتحاد للطريان و«آير فرانس-كيه إل إم« س��وياً ش��بكة من 
رحالت املش��اركة بالرمز تش��مل ما يزيد ع��ىل 40 وجهة. ويهدف 
التحالف االس��راتيجي بني الركتني إىل استكشاف مجاالت جديدة 
من التع��اون املحتمل مبا يف ذلك املش��ريات املش��ركة، والتعاون 
املش��رك يف مجاالت الصيانة واإلصالح من أجل تحديد فرص خفض 

التكلفة وتحقيق وفورات الحجم.

اتفاقية صيانة مبئات املاليني من الدوالرات

االحتاد للطريان تعزز تعاونها االسرتاتيجي
مع "آير فرانس – كيه إل إم"

تتيح االتفاقية 
لالحتاد للطريان 

إمكانية الوصول إىل 
الشبكة املوّسعة 

لصيانة مكونات 
الطائرات

يهدف التحالف 
االسرتاتيجي بني 

الشركتني إىل 
استكشاف جماالت 

جديدة



نوفمبر  12  | الخامس  اليوم 
 

15

استعرضت اإلدارة العامة 
ألمن املطارات ديب ، خالل 

مشاركتها مبعرض طريان ديب 
2015 ، خطة التدريب السنوية 

لإلدارة والتي تضم 47 دورة 
أمنية وتقنية ، ومنها برامج 

تدريبية حول تفتيش الحقائب 
، وتستهدف كافة العاملني 

برشطة ديب باملطارات وتهدف 
إدارة أمن املطارات من هذه 

الدورات الوصول إىل أعىل 
درجات التميز للحفاظ عىل 

األمن يف املطارات من أي 
تهديدات غري مرشوعة ، أو 

أي معوقات تعكر صفو هذه 
االنجازات الفريدة ، للوقاية 

والحد من الجرمية وكذا كشف 
الجرمية والقبض عىل مرتكبيها 

، مؤكدين عىل أن الحرص 
عىل التدريب املستمر يؤهل 
رجال التفتيش ورجال األمن 

يف مطارات ديب أن يكونوا عىل 
أهبة االستعداد عىل مدار 

العام .

من جهته��ا أكدت املالزم أول  جميلة 
محمد امل��ازم رئيس قس��م التدريب 
الدويل مبرك��ز ديب ألمن الطريان املدين 
التابع ل��إلدارة العامة ألمن املطارات، 
أن هذه الربامج تش��كل إضافة علمية 
وعملي��ة للعاملني يف الحق��ل األمني 
الدول��ة  ومط��ارات  ديب  مبط��ارات 
واملط��ارات الت��ي تس��تفيد من هذه 
الربام��ج التدريبية ، مش��ريين إىل أن 
مركز ديب ألم��ن الط��ريان املدين يعد 
منوذجا فريدا من نوعه كمركز إقليمي 
يف ال��رق األوس��ط لتأهيل وتدريب 
الكوادر األمنية ومتك��ني املتدرب من 

اكتس��اب املهارات والخربات التي تتناسب مع عمله وفق متطلبات 
وتوصيات املنظمة الدولية لألمن املطريان املدين الدويل )إيكو( .

وأش��ارت  إىل أن من الربامج املس��تحدثة  يف ه��ذه الخطة برنامج 
مش��غيل أجهزة التفتيش األمنية الخاصة باملركبات وبرنامج أجهزة 
التفتي��ش األمنية املقطعية )جي يت أك��س ( وبرنامج الوعي األمني 
للعاملني باملطارات  باإلضافة إىل ندوات حول القوانني والتريعات 
واإلره��اب وتأث��ريه عىل األمن الع��ام وغريها من الربام��ج املتميزة 

القياسية التي القت إقباال كبريا من داخل الدولة وخارجها .

كام اس��تعرضت املالزم جميلة  مناذج من املضبوطات واملمنوعات 
التي ت��م ضبطها من خالل منافذ املط��ارات للعرض عىل املتدربني 
. كذل��ك أش��ارت إىل برنام��ج  التدريبي االف��رايض ) 3D ( والذي 
يس��تهدف املتدربني العاملني باملطارات من خالل ألعاب إلكرونية 
لرصد مهام املفتش��ني داخل املطارات . باإلضاف��ة إىل جديد برامج 
العام برنامج )إف��ادة( يرصد كل ما هو جديد يف مجال األمن ويتم 
تعميم��ه عىل كافة العاملني  ب��اإلدارات األمنية . ومن هذا املنطق 

فقد باتت اإلمارات من أكر الدول التي تتميز بالوعي األمني.

برنامج إفادة كل ما هو جديد يعمم على كافة اجلهات األمنية 

أمن مطارات دبي يشارك مبعرض الطريان 
مستعرضا دوراته األمنية والتقنية خالل 2015

مركز دبي ألمن 
الطريان املدين يعد 

منوذجا فريدًا كمركز 
إقليمي يف الشرق 

األوسط
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درع الوطن: راية املزروعي

 SOLUTIONS D2M استعرضت رشكة
FZE، التي تشارك ألول مرة يف معرض 
ديب للطريان 2015، الطائرة بدون طيار 

عن طريق “الرشيك البالتيني لرشكة 
“سرتاتاسيس » Stratasys املوزع يف 

منطقة الرشق األوسط، وتقوم باستضافة 
منتج ألول مرة عىل املستوى العاملي 
عىل منصة عرضها يف املعرض وتعترب 

هذه القطعة املركزية أرسع طائرة بدون 
طيار يف العامل مبحرك نفاث عليها طباعة 

بتقنية ثالثية األبعاد، وقد طورت الطائرة 
بدون طيار يف وقت قيايس )يف حوايل 

شهرين من مرحلة التصميم إىل اإلقالع( 
بالتعاون مع أورورا علوم الطريان 

Aurora Flight Science ويبلغ وزن الطائرة العالية 
الرسعة 15 كلم، وباع جناحها 3 أمتار، ومتت الطباعة 

عليها بالتقنية ثالثية األبعاد بنسبة %80 )حسب 
الوزن(، وميكن أن تتجاوز رسعتها 240 كلم / ساعة، 

وتعترب الرشكة هذا املرشوع مبثابة عرض رائع للكيفية 
التي ميكن أن تستخدم فيها هذه التكنولوجيا واحتامل 

التوسع فيها باستخدام مبادئ التصميم خصيصاً 
للطباعة الثالثية األبعاد 3D التي ميكن أن تصنع أجزاء 

أقوى وأخف كثرياً من الصناعة التقليدية.

 3D حي��ث أوضحت كيف ميكن أن تس��هم الطباعة الثالثية األبعاد
)وتس��مى أيضا التصني��ع باإلضافة( يف تغيري وج��ه صناعة الفضاء 
والدف��اع، وتوفري إمكانيات جديدة لتصميم أجزاء طريان أكر كفاءة 
 D2M  وقوة، وأخف وزناً، بشكل أرسع “عند الطلب”، وتقوم رشكة
Solutions  بتطوير وتنفيذ حلول ميكن أن تحدث ثورة يف الطريقة 
التي يت��م بها تصميم وتصني��ع املنتجات الصناعي��ة، وتعمل هذه 
 3D الحلول الطباعة بالتقنية الثالثية األبعاد واملس��ح الثاليث األبعاد

عىل افتتاح حقبة صناعية جديدة ستش��هد ابتكاراً عميقاً يف حياتنا 
اليومية ويف املنتجات التي نستخدمها، وتعرض الركة أثناء معرض 
ديب للطريان 2015 كيف ميكن االس��تفادة من التصنيع باإلضافة يف 
صناع��ة الطريان والدفاع في��ام يتعلق بقطع الغي��ار، وقطع الغيار 
الداخلي��ة يف الطائرات، والركيب��ات والتجهيزات الخاصة حس��ب 
الطلب، وتقوم D2M مبس��اعدة رشكات اإلنتاج الصناعي القامئة يف 
الرق األوس��ط عىل التحول من “منوذج تصنيع العقد” إىل منوذج 

تصميم وتصنيع “القيمة املضافة”.

حي��ث متلك رشكة D2M Solutions  أكرب “مصنع للطباعة الثالثية 
األبع��اد يف الرق األوس��ط، مع فريق هنديس م��ن الخرباء لتقديم 
مجموعة م��ن التقني��ات، ابتداء م��ن خدمات التصميم واملس��ح 
الضويئ بالليزر الثاليث األبعاد 3D، والهندس��ة العكس��ية، وتش��مل 
 Stratasys املرافق الداخلية صنع مناذج أولية باستخدام تكنولوجيا
Polyjet وإنتاج أجزاء االس��تخدام النهايئ مع خط املتابعة الخاصة 
 Stratasys   بها باس��تخدام نظام التش��كيل من الرس��يب املنصهر

 .3D ونظم اإلنتاج الثاليث األبعاد FDM

وزنها 15 ك وجناحها 3 أمتار وسرعتها 240 ك يف ساعة

شركة SOLUTIONS D2M FZE تستعرض 
أسرع طائرة بدون طيار يف العامل

 D2M متلك شركة
Solutions أكرب 

“مصنع للطباعة 
الثالثية األبعاد يف 

الشرق األوسط

يرى كالً من س��امح راش��د وسارة عباس أن العمل التطوعي هو العطاء بال حدود 
وبال مقابل خدمة للوطن واملس��اهمة واملساندة الفعالة يف أي عمل من شأنه أن 
يرفع أس��م اإلمارات عالياً. وأكدا أنهام س��عداء بتوزيع نرة »درع الوطن« عىل 
زوار معرض ديب للطريان، وهذا العمل يش��عرهام بالفخر والس��عادة ألن ش��باب 
اإلمارات وبناته يف خدمة وطنهم أينام كان هذا العمل ومهام كان جحمه. وإنهام 
يف هذا العمل التطوعي يرس��ال رسالة إىل العامل أجمع بأن شباب وبنات اإلمارات 

مستعدون دامئا لتقديم الغايل والنفيس لخدمة الوطن.

خدمة الوطن وسام 
على صدورنا وشهادة نفخر بها
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إعداد: راية املزروعي

استعرضت رشكة تصنيع 
طائرات سودانية » 

مجموعة صافات 
للطريان«  البالغ رأس 

مالها 13 مليون دوالر، 
مروحيتان سودانيتني 

الصنع، مروحية صافات 
02 ومروحية صافات 03 

األول مره يف التاريخ. 

محم��د  أك��د  جهت��ة  وم��ن 
إدارة  مدي��ر  عبدالق��ادر 
التخطي��ط وتطوي��ر األعامل، 
إن املروحتني تصنيع السودان 

تعد ضم��ن األفضل عاملياً من فئتها يف مج��ال التدريب من 
ناحية الثبات ومواصفات كابينة القيادة والقدرة العالية عىل 
املناورة، وأضاف أن الركة ستعرض قدراتها املتكاملة يف مجال 
صناعة الطريان، املتمثلة يف خدمات الصيانة وإعادة التأهيل 
والعم��رة والرش الزراعي والتدريب والبحث والتطوير، وقال 
إنهم يهدف��ون إىل توط��ني صناعة الطريان بالس��ودان وفق 
املواصفات العاملية وتحفيز العقول الس��ودانية عىل اإلبداع 

والتطوير، مضيفاً أن الركة قد أصبحت

قبلة لركات الطريان املحلي��ة واملنظامت يف ما يتصل بأعامل 
الصيانة والعمرة مبا يلبي رغبة املتعاملني.

وقال  إن املؤسس��ة اجتامعية تسعى لتحقيق تنمية مهارات 
الط��ريان املختلف��ة بالركي��ز عىل اله��واة وتنمي��ة قدراتهم 

الذاتية، والعمل عىل توظيف وتسخري طاقاتهم وتعزيز مواهبهم 
وإكس��ابهم مهارات فني��ة ومهنية وترفيهية يف مج��ال الرياضات 
الجوية، وأش��ار إىل أن الفصول الدراس��ية للتدريب تستوعب 25 

طال��ب عىل 10 فصول، وتخرج من املركز 11 دفعة من الطيارين 
و3 دفع��ات من املهندس��ني، واألن نحن بص��دد صناعة مروحية 

صافات 04 وهي قيد التصميم والحسابات واإلدارة الهندسية.

جمموعة صافات للطريان

مروحيات السودان حتلق يف سماء معرض دبي 
للطريان 2015

 SAAB »ساب«
حتتفل باليوم 
الوطني الـ 44

بصدد صناعة 
مروحية صافات 04 
وهي قيد التصميم 
واحلسابات واإلدارة 

الهندسية.
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شهدت سلطة املنطقة الحرة مبطار ديب »دافزا« تدشني 
مركز تكنولوجيا الطريان يف الرشق االوسط التابع ل� 

»جرنال إلكرتيك أفييشن« املصنعة ملحركات الطائرات 
وذلك ضمن الجهود الرامية لتلبية الطلب املتنامي 

ضمن قطاع الطريان الذي يشهد منوا الفتا يف منطقة 
الرشق األوسط. 

وت��م اإلعالن الرس��مي عن افتتاح املرك��ز الجديد خالل »معرض 
ديب للط��ريان 2015« بحض��ور الدكت��ور محم��د الزرعوين مدير 
عام »دافزا« والدكتور س��امر الجعربي املدي��ر التنفيذي ل�«مركز 
تكنولوجيا الطريان يف الرق االوس��ط« إىل جانب كبار املسؤولني 

التنفيذيني من الجانبني. 

وي��أيت توجه »ج��رال إلكري��ك أفييش��ن« نحو افتت��اح املركز 
اإلقليمي ضم��ن املنطقة الحرة ليؤكد الثق��ة العالية التي توليها 
أبرز الركات الدولية واملتعددة الجنس��يات العاملة ضمن قطاع 

الطريان وصناعات الفضاء ل� »دافزا«. 

ويكتس��ب »مركز تكنولوجيا الطريان يف الرق األوسط » أهمية 
اسراتيجية باعتباره حجر األساس لدعم إدارة عمليات املتعاملني 
إذ س��يقوم برفع إمكانيات تحلي��ل البيانات وكف��اءة النطاقات 
والربامج لزيادة اإلنتاجية وتقلي��ص زمن التعطل عند املتعاملني 
الذي��ن يس��تخدمون منصة ج��رال إلكريك لإلنرن��ت الصناعي 
»بريدك��س« منص��ة الربمجي��ات القامئ��ة عىل تقنية الحوس��بة 
الس��حابية واملوجهة لجميع تطبيقات اإلنرنت الصناعية الخاصة 

ب� »جرال إلكريك«. 

ويتمتع املركز ب��دور إقليمي فاعل عىل صعي��د دعم املتعاملني 
واملنتج��ات ليس��اهم بذلك يف االرتقاء مبس��توى خدمات أنظمة 

ومحركات »جرال إلكريك«. 

ويركز املركز عىل دعم مصممي البيانات ومطوري التطبيقات يف 
مساعيهم الرامية إىل مس��اعدة املستخدمني عىل توظيف منصة 
»بريدك��س« بالش��كل األمثل لضامن مواجه��ة تحديات األعامل 

بكفاءة وفعالية عالية. 

وقال الدكتور محمد الزرع��وين » إن »دافزا« تويل اهتامما خاصا 
بدف��ع عجلة قط��اع الطريان ال��ذي يعترب أحد أه��م القطاعات 
الرئيس��ية لديه��ا .. وأن املنطقة الحرة نجح��ت يف تطوير البنية 
التحتي��ة والتريعية والحوافز االس��تثامرية واملراف��ق الحيوية 
والخدمات عاملية املس��توى والكفاءات البرية املؤهلة يف سبيل 
دفع عجلة النمو املستدام للقطاع الحيوي ».  وأعرب عن سعادته 
باختيار »داف��زا« الحتضان املكاتب اإلقليمية الجديدة ل� »جرال 
إلكريك أفييش��ن« التي تخطو خط��وات نوعية إلحداث بصمة 

إيجابية ضمن قطاع الطريان الواعد يف منطقة الرق األوسط. 

وم��ن جهته قال الدكتور س��امر الجعربي املدي��ر التنفيذي ملركز 

تكنولوجيا الطريان يف الرق االوسط » وقع اختيارنا عىل »دافزا« 
لتك��ون مقرا ملركزن��ا ومكاتبنا اإلقليمية بالنظ��ر إىل ما تتمتع به 
من مزايا اسراتيجية تلبي متطلباتنا الحالية وتطلعاتنا املستقبلية 
املتمح��ورة بالدرج��ة األوىل حول بناء حضور ق��وي ضمن قطاع 
الطريان املزدهر يف الرق األوس��ط.. مشريا إىل أن املنطقة الحرة 
متثل الوجهة املثالية لنا ال سيام وأنها تتمتع مبوقع حيوي كام أنها 
توفر مجموعة ش��املة من حلول األع��امل والخدمات املتكاملة 
والبنى التحتية الحديثة واملرافق الحيوية التي س��تدعم بال شك 

عملياتنا التشغيلية ضمن األسواق اإلقليمية ». 

الجدي��ر بالذكر أن »جرال إلكريك أفييش��ن« س��تحظى بفرصة 
االس��تفادة من املزايا التنافس��ية الجاذبة ل�«دافزا« ويف مقدمتها 
املوقع اإلسراتيجي واإلعفاءات الرضيبية والبنية التحتية املتطورة 
إىل جانب املحفظة املتكاملة من الخدمات اللوجس��تية واملرافق 

املتطورة والحلول الذكية.

ضمن اجلهود الرامية لتلبية الطلب املتنامي ضمن قطاع الطريان

جرنال إلكرتيك أفييشن" تدشن مركزها اإلقليمي 
األول من نوعه يف "دافزا"

تكنولوجيا الطريان 
يعد حجر األساس 

لدعم إدارة عمليات 
املتعاملني
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إعداد: راية املزروعي

  Gonets-M حيث تقوم األقامر الصناعية من طراز
بتوفري خدمات االتصاالت ونقل البيانات، مبا يف 

ذلك االتصاالت من نوع “الربيد اإللكرتوين” عند 
تسجيل الرسائل املحملة يف ذاكرة الجهاز عىل منت 
القمر وتخزينها هناك ومن ثم نقلها إىل املستخدم 

املقصود، كذلك تسهم األقامر الصناعية يف هذه 
السلسلة أيضاً يف توافر خدمات االتصاالت بالهاتف 
والفاكس للمستخدمني ضمن حدود منطقة تغطية 
األقامر الصناعية، ويف جمع ونقل املعلومات ع ن 

 ،GPS/GLONASS مكان املستخدم مبساعدة تقنيات
وفضالً عن ذلك يتم استخدام األقامر الصناعية 

Gonets-M ألغراض املراقبة البيئية والعلمية، كام 
وضع أقامر Gonets-M يف مدار دائري قرب األرض 

عىل ارتفاع 1350 – 1500 كلم، كام يتم إطالق األقامر 
الصناعية من هذا النوع من مركز بليستسك الفضايئ 
يف شامل روسيا، عىل دفعات مؤلفة من ثالثة أقامر 

عىل منت صواريخ روكوت، مبا يف ذلك تم تصميم الجيل 
القادم من األقامر الصناعية Gonets-M1 لتوفري 

االتصاالت الفضائية وكذلك لدخول الشبكات العامة 
واإلنرتنت يف وقت حقيقي قريب، عالوة عىل أن هذه 

األقامر تجعل االتصاالت الهاتفية الالسلكية ممكنة 
بني املستخدمني املتنقلني والثابتني عندما يكونون 

داخل منطقة تغطية األقامر الصناعية، وسوف تشهد 
أعداد األقامر الصناعية Gonets-M1 زيادة كربى يف 
عدد املستخدمني الذين تتم خدمتهم نت قبل نظام 

االتصاالت الشخصية املتخذة من الفضاء مركزاً لها 
Gonets-D1M

و يعترب Glonass-K سلس��له حديثة من األقامر الصناعية املالحية 
 ،Glonass-K املصممة ألجل نظام األقامر الصناعية املالحية العاملية
ومبقارنتها مع األجيال الس��ابقة، وهي أقامر Glonass-M نجد أنها 
قد أس��همت يف تحسني املواصفات الفنية وزادت من العمر الزمني 
للمهم��ة، ويكم��ن أهم فرق ب��ني Glonass-K وسلس��لة األجيال 
الس��ابقة يف قدرة األقامر الصناعي��ة Glonass-K عىل البث  ليس 
إش��ارات النفاذ املتعدد بتقسيم الردد FDMA، يف L1 ,  و L2 بل 
أيضاً إش��ارات النفاذ املتعدد العسكري بتقسيم الرميز CDMA يف 
نطاق الردد L3، ومن املتوقع تعزيز دقة النظام حتى عدة عرات 

من السنتيمرات.

ويحم��ل  Glonass-K أيضاً حموالت لدع��م نظام اإلنقاذ والبحث 
مبس��اعدة األقامر الصناعي��ة الدولي��ة COSPAS-SARSAT، تم 
وض��ع أول قمر صناعي من ط��راز Glonass-K بنجاح يف مداره يف 
عام 2011. وتقوم اآلن رشك��ة ISS-Reshetnev Company حالياً 
بتطوير أقامر صناعية من الجيل الثاين املحس��نة Glonass-K، يتم 
إطالق األقامر الصناعية من هذا النوع من مركز بليستسك الفضايئ 

.Soyuz-2-1b / Fregat يف شامل روسيا، عىل منت صواريخ

معرض دبي للطريان يحتضن أقمار صناعية مطورة

عرضت شركة RESHETNEV قمريني صناعيني 
Glonass-K و Gonets-M

األقمار الصناعية 
توفر خدمات 

االتصاالت ونقل 
البيانات
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قدمت بعث��ة الواليات املتحدة األمريكية املش��اركة يف معرض ديب 
للط��ريان لوكال��ة اإلمارات للفض��اء العلم األمري��ي الذي رفرف يف 
الفض��اء الخارجي خالل مهمة »أبولو 14« الناجحة إىل القمر وذلك 

ترحيبا منها بانضامم اإلمارات إىل نادي الفضاء العاملي. 

تأيت هذه الهدي��ة التذكارية التي بادرت بها رشكة »كاملان العاملية« 
املسؤولة عن الجناح األمريي املشارك يف فعاليات املعرض بالتزامن 
م��ع اس��تعدادات دولة اإلم��ارات لالحتفال بالي��وم الوطني الرابع 
واألربعني عىل تأسيسها عام 1971 والتي تصادف ذكرى وصول بعثة 

أبولو 14 إىل الفضاء يف العام ذاته. 

و حرض كل من سعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس 
إدارة وكالة اإلمارات للفضاء وس��عادة الدكتور محمد نارص األحبايب 
املدير العام للوكالة مراس��م تسليم العلم الذي حملته بعثة »أبولو 
14« ع��ىل منت مك��وك التحكم »كيتي هوك« ووقعه��ا الحقا كابنت 

البعثة إدغار ميتشل. 

وج��رى وضع العلم يف صن��دوق خاص يضم وس��ام البعثة وصورة 
مليتشل عىل سطح القمر التقطها له قائد البعثة آالن شابرد مع نقش 
عىل الصندوق يتضمن عبارة »يف س��بيل روح االبتكار واالستكشاف 
التي توحد البرية نقدم هذا العلم الذي رفرف عىل س��طح القمر 
ع��ىل يد بعثة أبولو 14 األمريكية بني 31 يناير و9 فرباير عام 1971 
نقدمه كهدية لوكالة اإلمارات للفضاء مع أصدق متنياتنا بالنجاح«. 

ووق��ع الهدي��ة التاريخية إىل جانب رشكة كامل��ان كل من »بوينغ« 
و«إنربراي��ز فلوريدا« و«جرال أتوميكس أيرونوتيكال سيس��تمز« 
و«لوكهي��د مارت��ن« و«أوربيت��ال أي يت يك« و«برات أن��د ويتني« 
و«رايثي��ون« الذي��ن كان��وا متعاقدين م��ع مروع أبول��و ومنهم 

املهتمون والداعمون لقطاع استكشاف الفضاء الخارجي. 

وأعرب س��عادة املهندس خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة 

وكال��ة اإلمارات للفضاء عن الس��عادة والفخر بهذه املبادرة الطيبة 
للبعثة األمريكية املش��اركة يف املعرض حيث كان املغفور له الشيخ 
زاي��د بن س��لطان آل نهيان طيب الل��ه ثراه قد التق��ى بعدد من 
أعضاء بعثة أبولو خالل س��بعينيات القرن امل��ايض ولطاملا عرب عن 
رؤيته بانضامم دول��ة اإلمارات العربية املتحدة إىل نادي الفضاء يف 
املس��تقبل.. ونحن يف غاية الفخر اليوم بوجود وكالة فضاء إماراتية 
متكاملة ترحب بها مختلف ال��وكاالت الرائدة عامليا يف معرض ديب 

للطريان. 

من جانبه أكد سعادة الدكتور املهندس محمد نارص األحبايب املدير 
الع��ام لوكالة اإلمارات للفضاء أن هذه املبادرة ستس��هم دون أدىن 
ش��ك يف تعزيز العالقات املش��ركة مع الوكاالت والركات الرائدة 
يف الواليات املتحدة األمريكية مام سيس��هم يف دفع مس��رية العمل 
والتعاون املشرك قدما موضحا أن اإلمارات العربية املتحدة تتبادل 
عالقات صداقة وثيقة مع الواليات املتحدة وأكد أن العمل املشرك 
سيس��هم يف تبادل الخربات والتعرف عىل أفضل املامرسات مبا يعود 

بالنفع عىل البرية جمعاء. 

وأع��رب ت��وم كاملان الرئي��س والرئي��س التنفي��ذي العاملي لركة 
»كامل��ان« عن فخره بتقديم هذه الهدية إىل الش��عب اإلمارايت من 
صديقه الش��عب األمريي كبادرة للنوايا الحس��نة وتعزيز الصداقة 
بني الجانب��ني .. وعرب عن فخره بالراكة مع وكالة اإلمارات للفضاء 
الت��ي متثل جي��ال جديدا من رواد الفضاء أصح��اب الرؤية العميقة 

والعمل الجاد. 

ويف السياق ذاته قالت ميشيل فان أكليجني املدير التنفيذي لركة 
»أف أند أي أيروس��بيس« املنظمة ملع��رض ديب للطريان ان املعرض 
ميث��ل منصة الجتامع أهم املعنيني يف قط��اع الفضاء والطريان ومن 
الرائع أن يش��هد املعرض مثل هذه الخطوة املميزة التي متثل دعام 
حقيقي��ا لوكالة اإلم��ارات للفضاء من قبل الرك��ة املنظمة لجناح 

الواليات املتحدة يف املعرض. 

البعثة األمريكية يف "دبي للطريان" تهدي "اإلمارات للفضاء" علم "أبولو 
14" ترحيبا بانضمام الدولة لنادي الفضاء العاملي

نحن يف غاية الفخر 
اليوم بوجود وكالة 

فضاء إماراتية 
متكاملة ترحب بها 

خمتلف الوكاالت 
الرائدة عامليا يف 

معرض دبي للطريان
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تعتزم مجموعة ألفا ستار للخدمات الجوية زيادة حجم أسطولها إىل 70 طائرة خالل العامني 
املقبل��ني إىل جانب الخدمات التي تقدمها مثل إدارة طائرات الطريان العارض واإلس��عاف 
الجوي وخدمات الدعم الهنديس والتقني واستشارات الطريان وخدمات املساندة األرضية 
وإدارة املطارات. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة سامل بن عبيد املزيني خالل مشاركته 
يف معرض ديب للطريان 2015 إن عدد الرحالت التي تنفذها املجموعة عىل مس��توى العامل 
ومنطقة الرق األوس��ط بلغت نحو ألف رحلة ش��هريا الفتة إىل أن مشاركة املجموعة يف 
املعرض تش��كل فرصة مثالية للتعريف برؤية ألفا ستار وإستعراض أحدث أنواع الطائرات 

وكل ما يتعلق بصناعة الطريان إىل جانب متثيل اململكة العربية السعودية.

دعا خرباء ومتحدثون من مؤسس��ة إيرباص واملدينة العاملية للخدمات اإلنسانية 
واإلتح��اد الدويل لجمعيات اله��الل األحمر والصليب األحم��ر إىل تعزيز مفهوم 
ال��راكات القامئة ع��ىل مبدأ اإلبت��كار ورفع مس��توى التعاون والتنس��يق بني 
مؤسس��ات املجتم��ع املدين والنف��ع العام والقطاع��ني الخاص والع��ام لتحقيق 
فاعلي��ة أعىل يف جهود اإلغاثة الدولية مش��ددين عىل أن التكنولوجيات املبتكرة 
والخدمات املتخصصة بإمكانها إحداث فوارق الفتة خالل عمليات ومهام اإلغاثة. 

و تطرق املش��اركون يف جلس��ة حوارية خاصة أقيمت ضمن فعاليات » معرض 
ديب للطريان » إىل اإلمكان��ات التي توفرها تحليالت صور األقامر الصناعية عالية 
الوضوح والدق��ة يف جهود اإلغاثة فيام ميكن لناقالت جوي��ة وطائرات عامودية 
متعددة اإلس��تخدمات إحداث الفرق امليداين بناء عىل البيانات املستخلصة من 

منظومة األقامر الصناعية. 

وقام املشاركون مع إختتام أعامل الجلسة الحوارية بزيارة ميدانية لناقلة إيرباص 
أيه 400 إم املش��اركة يف مع��رض ديب للطريان تعرفوا خاللها ع��ىل مزايا الطائرة 
وقدراته��ا يف دعم عملي��ات منظامت اإلغاثة تحديدا خ��الل املراحل األولية من 

وقوع الكوارث اإلنسانية. 

و أش��ارت اندري��ا ديبانيه املديرة التنفيذية ملؤسس��ة إيرب��اص إىل أن املنتجات 
والخدمات الت��ي تقدمها إيرباص متثل منظومة متكاملة بإمكانها املس��اعدة يف 

سائر مراحل األزمات اإلنسانية وعمليات اإلغاثة املتعلقة. 

من جانبه أش��ار إلري كوش��اج رئيس الخدمات اللوجس��تية – ديب لإلتحاد الدويل 
لجمعي��ات الهالل األحم��ر والصليب األحمر إىل رضورة اإلس��تجابة إىل الكوارث 

بفاعلية وعىل نحو منسق عرب تسخري املوارد وشبكات التعاون.

أعلن��ت رشكة / إل3- ويس��كام - ويس��كام - ع��ن توقيعها ضمن 
فعالي��ات معرض ديب للطريان لعام 2015 اتفاقية مع رشكة أبوظبي 
االس��تثامرية لألنظم��ة الذاتية - أدايس - والتابع��ة لركة اإلمارات 
للصناعات العس��كرية - إديك - وذلك بهدف إنش��اء مركز خدمات 

معتمد يف العاصمة أبوظبي. 

وس��يقدم مركز الخدمات للعمالء يف الرق األوس��ط كافة خدمات 
الصيان��ة واالصالح لألجهزة الكهروضوئية والتصوير باألش��عة تحت 
الحم��راء - EO/IR - وأنظمة الرصد متضمنة نظامي - MX-10 و 

 .- MX-15

ورح��ب رود تيل نائب الرئيس لخدمات العمالء يف رشكة ويس��كام 
بانضامم أدايس إىل قامئة ال��ركاء العامليني ملراكز الخدمات التابعة 

لويسكام واملنترة يف مختلف أنحاء العامل. 

وق��ال يف ه��ذا الصدد “ ش��هدت قامئة عمالؤن��ا يف منطقة الرق 
األوس��ط منوا ملحوظا خالل الس��نوات القليلة املاضية.. وال شك أن 

توفري مراكز دعم يف دول هذه املنطقة من شأنه أن يؤكد عىل مدى 
التزامنا بتوفري كافة خدمات الدعم لعمالئنا من مستخدمي أنظمة 

املهام يف املنطقة “.

 شراكة بني إل - 3 ويسكام وأداسي إلنشاء مركز معتمد 
للخدمات يف العاصمة ابوظبي

جمموعة ألفا ستار للخدمات اجلوية تعتزم زيادة أسطولها إىل 70 طائرة

جلسة نقاشية مبعرض دبي للطريان تبحث اإلبتكار والشراكات 
لتعزيز جهود اإلغاثة الدولية
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ش��هد جناح رشكة أبوظبي الوطنية للمعارض )أدنيك( املشارك 
يف فعاليات معرض ديب للطريان، إقباال الفتاً من قبل العديد من 
ال��ركات املحلية واالقليمية والعاملية، وذلك للتعرف عىل اخر 
املستجدات املتعلقة بالدورة املقبلة ملعريض أيدكس ونافدكس 
التي ستعقد يف العام 2017 باإلضافة ملعريض يومكس واملحاكاة 
والتدريب التي ستقام يف شهر مارس املقبل تحت مظلة أسبوع 

أبوظبي للطريان.

وق��ال حميد مطر الظاهري الرئي��س التنفيذي لركة أبوظبي 
الوطني��ة للمعارض »أدنيك«: »نش��ارك يف معرض ديب للطريان 
للرويج ملع��ريض أيدكس ونافدكس 2017 باإلضافة إىل معريض 
يومك��س واملح��اكاة 2016، ونس��عى من خاللها الس��تقطاب 
كب��ريات ال��ركات العاملي��ة املتخصصة بالقطاع��ات الدفاعية 

والطريان املتواجدة حالياً يف املعرض«.

وأع��رب الظاه��ري عن س��عادته باإلقب��ال الكبري ال��ذي القاه 
جن��اح الركة يف مع��رض ديب للطريان، وأش��ار أن أدنيك تقوم 
بالتس��ويق لهذه الفعاليات يف العديد م��ن املعارض واملحافل 
العاملي��ة، كام تقوم الركة بالرويج لفعاليات أس��بوع ابوظبي 
للطريان والفضاء التي ستقام يف العاصمة يف شهر مارس املقبل، 
وال��ذي يضم تحت مظلتها س��ته أح��داث متخصصة من بينها 
الدورة الثانية ملع��رض يومكس والدورة األوىل ملعرض املحاكاة 

والتدريب.

ونوه الظاهري إيل األهمية الكبرية التي يلعبها أسبوع ابوظبي للطريان 
والفض��اء، الذي سيس��اهم يف تعزيز الثقة بقط��اع الطريان يف االمارة 
وزيادة عدد املعارض واملؤمترات الدولية وذلك االمر الذي سيسهم ىف 
تعزيز االثر املبارش وغري املبارش لهذه الفعاليات ودفع عجلة التنمية 
من خالل زي��ادة االيرادات وإمكانية زيادة عدد املعارض املتخصصة 
بهذا القطاع ىف املستقبل وإكساب الكوادر الوطنية الخربة من خالل  

فرص االحتكاك مع املنظمني العامليني املشاركني.

إقبال كبري من الشركات احمللية والعاملية على جناح »أدنيك«

ديب  مؤسس��ة  رص��دت 
لخدمات اإلسعاف ما يقرب 
من  20 آلية، و82 مس��عفاً، 
املرضية  الحالة  للتعامل مع 
الطارئ��ة خ��الل فعالي��ات 
مع��رض ديب الدويل للطريان 

2015، يف دورته 14.

الفري��ق  يف حال��ة  فج��اء 
تأه��ب ومرابطة طوال فرة 
انعقاد املع��رض، الذي ضم 
أكر من  1100 جهة ورشكة 
ودولية  وإقليمي��ة  محلي��ة 
قطاع��ي  يف  متخصص��ة 

الط��ريان املدين والطريان العس��كري وتقنياتهام، وكل ما له عالقة 
بشؤون الطريان من أنظمة الكرونية وتجهيزات عسكرية ومدنية 
للطائ��رات واملطارات من رادارات وصيانة وأنظمة مراقبة جوية، 
ومراقبة الحرائق واإلنذار املبك��ر والتحكم، وتجهيزات ومعدات 

مدنية وعسكرية حديثة.

وقال عدد من أفراد الفريق ل�«درع الوطن«، أن املؤسس��ة تطبق 
خطة انتش��ار ملركبات اإلسعاف واملس��عفني يف مختلف قطاعات 
املعرض، مبا يضم��ن التواجد الدائم وتقديم الخدمة اإلس��عافية 

الرسيعة والتعامل مع أي حاالت طارئة، حيث يبدأ الفريق دوامه 
يف السابعة صباحا وحتى نهاية املعرض يف السادسة مساًء، أي ما 

يقرب من 12 ساعة دوام متواصل يوميا.

وأوضح��وا إنه ت��م التعامل مع حوايل %5 م��ن الحاالت املرضية 
املفاجئ��ة خ��الل املعرض، وق��دم الفري��ق اإلس��عافات الالزمة، 
وجميعها كانت حاالت عارضة بس��يطة، في��ام عدا حالة واحدة 

تطلبت نقلها إىل املستشفى وتم التعامل معها عىل الفور.

20 آلية و82 
مسعفًا ضمن 
"إسعاف دبي" 

لتأمني املعرض

خطة انتشار 
تضمن  التواجد 
الدائم واخلدمة 

السريعة

12 ساعة دوام 
يومي متواصل 
إلسعاف احلاالت 

الطارئة

تعاملت مع %5 من احلاالت املرضية املفاجئة
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 متثل أرسة فالكون Falcon من رشكة داسو للطريان 
Dassault Aviation أكرث من 50 عاماً من النجاح؛ إذ 
تم تسليم أكرث من 2,250 طائرة يف أكرث من 80 دولة 

وسجلت أكرث من 16 مليون ساعة طريان.

ال تس��تخدم طائرات فالكون لنقل الركاب فحس��ب؛ فعندما يتم 
تجهيزه��ا بأنظم��ة ومعدات مح��ددة تتمكن بأدائه��ا ومرونتها 
ومتانتها من إنجاز تش��كيلة واس��عة من املهام العسكرية وكذلك 
مه��ام الخدمة العام��ة. كام أن هيكل فالك��ون Falcon العريض 
يس��مح بتنفيذ العديد من املهام املتنوعة. وميكن تزويد الطائرة 
باملع��دات واألنظمة املصممة خصيصاً لتنفي��ذ مهام معينة، مثل 
املهام البحرية، واملعلومات االس��تخباراتية، واملراقبة، واالستطالع، 
والبح��ث واإلنقاذ، واملراقبة والحامية البيئي��ة، والتصوير الجوي، 
والتدريب عىل منظومات األس��لحة، والح��رب اإللكرونية، وقطر 
األهداف، ومعايرة أنظمة املساعدات املالحية، واإلسعاف الجوي.

يجري اس��تخدام ما نس��بته%10 م��ن طائرات فالك��ون من قبل 
الجهات العسكرية أو الحكومية، ويبلغ تعداد أسطول فالكون أكر 
م��ن 200 طائرة متعددة األدوار، تس��تخدم يف مهام مختلفة، وقد 
أتت هذه الطائرات ملشغليها مبستوى عال من الكفاءة واملوثوقية 

وقابلية اإلصالح، سواء ألغراض املهام املدنية أو العسكرية.

واس��تجابة لالحتياج��ات املتغ��رية لعملي��ات املياه الزرق��اء، وهي 
العملي��ات البحرية يف أع��ايل البحار،ومراقبة املناط��ق االقتصادية 
الحرصي��ة واملياه الس��احلية ومراقب��ة الحدود، ت��م تصميم مناذج 
خاصة من طائرات فالكون للقيام بهذه املهام، مثل طائرات األعامل 

.the Falcon 900و  the Falcon 2000 التجارية

تم بناء أرسة طائرات فالكون املتعددة األدوار واملنخفضة التكاليف 
الجديدة، اعتامداً عىل الخربات وتجربة التغذية املرتدة باملالحظات 
التي حصلت عليه��ا رشك��ة Dassault Aviation يف برامج بحرية 
.Falcon 50M و  Falcon 20/200  و Atlantique 2 سابقة، مثل

برهن هيكل طائرة Falcon 2000 متيزه الديناميي الهوايئ، ومتانته 
يف جمي��ع األحوال املناخية واألجواء عرب الع��امل. وقد تم حتى اآلن 
تس��ليم 500 طائرة من طراز Falcon 2000 وسجلت أكر من 1.8 

مليون ساعة طريان.

  Falcon 2000 MRA يس��مح نظ��ام امله��ام يف طائ��رة فالك��ون
املتعددة األدوار بتنفيذ مهام مختلفة مخصصة للطائرات املتعددة 
امله��ام التي يتم تش��غيلها م��ن قبل طاقم مح��دود الحجم، وذلك 

بفضل الوظائف اآللية والعمليات التحليلية.

إن طائ��رة Falcon 2000 MRA مجه��زة بقمرة قي��ادة مزودة 
بنظ��ام إلكروني��ات طريان مط��ور ومواكب ألح��دث التطورات 
التقنية تم تحديدها بواس��طة رشك��ة Dassault Aviation. وقد 
ت��م تصميم دفة الطريان الثن��ني من الطيارين. وق��د ورث نظام 
إلكرونيات الطريان املطور بعض املفاهيم التي تم استخراجها من 
أنظمة إدارة الطائرات القتالية والرحالت الحديثة، وهذا يس��هم 
يف تحس��ني الواجهات بني اإلنسان واآللة، وميثل اخراقاً وتقدماً يف 

إدارة موارد الطاقم.

تعترب النفاثة التوأم Falcon 2000 MRA أرسع مبقدار الضعف من 
الطائرات التوربينية املروحية. وهذا رضوري من أجل تنبيهات ردود 
الفعل الرسيع��ة املطلوبة إلنجاز املهام الحرج��ة، وكذلك للمراقبة 
الرسيع��ة ملناطق واس��عة.. ويوفر تصميم املحرك الت��وأم احتياطياً 
 Falcon هائ��الً من القدرة ومزايا الط��ريان التي ال نظري لها. وتتميز
MRA 2000 الرسيعة واآلمن��ة بقدرتها عىل الصعود إىل ارتفاعات 

عالية والطريان فوق أحوال الطقس السيئة.

تعترب طائرة فالك��ون Falcon 2000 MRA مالمئة متاماً للعمليات 
البحري��ة: فهي رسيعة وثابتة وتتمتع بالقدرة والكفاءة والس��المة. 
وه��ي بنظام مهامها املتطور مؤهلة إلمكانات التنمية والتطوير، مبا 
يف ذلك محطات التخزين تحت األجنحة، وذلك لتلبية أي متطلبات 

جديدة ميكن أن تنشأ أثناء العمر الزمني للطائرة.

سجلت أكرث من 16 مليون ساعة طريان 

فالكون تسلم أكرث 2250 طائرة لـ 80 دولة

فالكون حتلق
يف سماء التطور

من 50 عام



نوفمبر  12  | الخامس  اليوم 
 

24

رئيس التحرير:

املقدم الركن / يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير:    

الرائد/ جميل خميس السعدي

التحرير:

راية سامل املزروعي
محمد ابراهيم محمد 

أمني محمد ابراهيم
محسن راشد

فرانشيسكا فويل
ديبا نارواين

االعالنات:

املالزم اول / خليل محمد الكعبي 
ساكا برومود

التصوير: 

احمد حسن البلويش
سامل العامري

زايد خلفان الشاميس
عيىس عبيد الزعايب

هنيدي الرصيدي
عبدالرحمن بن عباد

التصميم:

أحمد الهامي بهاء الدين
سامل عيىس عبدالله

محمد جمعه عبداملحسن

االنتاج:

احمد محمود احمد

العالقات العامة:

النقيب /سيف سامل الكيبايل
النقيب / احمد سليامن الشحي 

عيل سامل الشحي
 احمد عبدالله البلويش 

موزة ابراهيم لنكاوي
احمد محمد الدرعي

خالد الكتبي
سامح راشد الزيداين 

سارة عباس عيل 
أحمد غالب مرصي
أنس غالب مرصي
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