
افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة ديب للطريان الرئيس األعىل 
ملجموعة طريان اإلمارات بحضور سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي 
الثامنة لـ »مؤمتر ديب الدويل لقادة  قائد القوات الجوية والدفاع الجوي أمس الدورة 
القوات الجوية« /DIAC/ واملؤمتر الرسمي “ملعرض ديب للطريان 2017”، يف فندق جمريا 

بيتش بديب بتنظيم من مؤسسة الرشق األدىن والخليج للتحليل العسكري “إينغام«.
)التتمة صفحة 3-2(  

 أكد سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة 
الدفاع إن معرض ديب للطريان 2017 يشكل 
العربية  اإلمارات  دولة  لنجاح  استمراراً 
املتحدة يف استضافة األحداث العاملية املهمة، 
عىل  قادرة  أنها  دورة  كل  يف  ديب  وأثبتت 
املتميز  امللتقى  لهذا  بصامت جديدة  إضافة 

يف صناعة الطريان.
لسيدي  مهمة  عبارة  نتذكر  هنا  لعلنا  وقال: 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
عىل  ديب  حاكم  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم، 
ديب  معرض  من  السابعة  الدورة  هامش 
)التتمة صفحة 4( للطريان.  

محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وحضور  رعاية  تحت 
رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
السمو  وصاحب   « الله  رعاه   « ديب  حاكم  الوزراء 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
مطار  أرض  عىل  تنطلق  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
جبل  مبنطقة  للطريان  ديب  مدينة  يف  الدويل  مكتوم  آل 
الدويل  ديب  ملعرض  عرش  الخامسة  الدورة  اليوم  عيل 

عددا  يضم  املستوى  عايل  حضور  وسط   2017 للطريان 
الحكومات ووزراء  الشيوخ ورؤساء  السمو  من أصحاب 
الدفاع والقيادات العسكرية واألمنية يف عدد من الدول 

الشقيقة والصديقة.
ويستمر املعرض خمسة أيام وتشارك فيه أكرث من ألف 
و 200 رشكة بنمو 8.8 باملائة مقارنة مع الدورة السابقة 
منها نحو 100 رشكة تشارك للمرة األوىل ومن املتوقع أن 

يصل عدد زواره إىل 72 ألفا و500 زائر تجاري.
ويشارك يف املعرض الذي تنظمه رشكة تارسوس إف آند 
إي ميدل إيست نحو 160 طائرة للعرض منها طائرات 
االتحاد  وطريان  ديب  وفالي  اإلمارات  لطريان  تابعة 
يتضمن  كام  مرة  ألول   787-10 طائرة  بوينج  وستعرض 
املعرض عروضا جوية منها عرض “الفرسان” و“إيرباص 
إيه 350 ”.   )تتمة ص 4(

إنطالق معرض »دبي الدولي للطيران 2017« اليوم
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وكيل وزارة الدفاع.. »دبي للطيران« 
استمرار لنجاح اإلمارات في استضافة 

األحداث العالمية 

بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد ..

القيادة العامة للقوات المسلحة
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شارك يف املؤمتر الوفود الرسمية من مختلف دول العامل 
اإلمارات  دولة  من  الضباط  كبار  حضور  إىل  باإلضافة 
ووفود رفيعة املستوى ومسؤولني من القطاع الخاص اىل 

جانب قادة القوات الجوية وكبار املسؤولني للدول.
ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم - يف كلمة 
سموه االفتتاحية للمؤمتر - باملشاركني ونقل لهم تحيات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
“رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 

الله«.
وقال سموه “ نلتقي اليوم يف هذا املؤمتر للمرة الثامنة 
عىل  طرأت  التي  التطورات  نبحث  يك  عاما   14 خالل 
من  رجالنا  لعبه  الذي  الحيوي  والدور  الجوية  القوات 
أبناء القوات الجوية يف مجال الدفاع ومكافحة اإلرهاب 
مدار  عىل  كبريا  تطورا  الجوية  القوات  شهدت  فقد 
الطريان  أنظمة  تطورت  حيث  املاضية،  الثالثة  العقود 
سبيل  عىل  الدقيقة  واألسلحة  اآليل  الحاسب  وأنظمة 
تأثريها عىل  الناشئة  االسرتاتيجية  للبيئة  كان  وقد  املثال 
سري العمليات العسكرية وطرق تنفيذها يف وقت السلم 
ووقت الحرب عىل حد سواء كام كان تأثريها قويا أيضا 

عىل تطور القوات الجوية وطرق استخدامها«.
لتبادل  اليوم كأصدقاء وحلفاء  نجتمع   “ وأضاف سموه 
اآلراء ووجهات النظر حول كيفية التغلب عىل التهديدات 
وبحث  اليوم،  عاملنا  تواجه  التي  املشرتكة  والتحديات 
كيفية تطوير دفاعاتنا والدور الذي ميكن أن يلعبه سالح 
الجو والدفاع الجوي يف هذه املنظومة املتطورة فام زالت 
األحداث الجارية يف اليمن وسوريا والعراق تؤكد مجددا 
مدى األهمية القصوى التي تتمتع بها القوات الجوية يف 

تحقيق التفوق عىل أرض املعركة«.
وأكد سموه ان بناء قوة جوية قوية أمر رضوري بالنسبة 
اذ  الوطنية  مصالحه  لحامية  يسعى  حديث  جيش  ألي 

القيادة  تحت  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  نجحت 
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة “حفظه الله” يف بناء قوة جوية وقوة دفاع 
جوي عىل قدر عال من القوة واالحرتافية، وتعتزم القوتان 
وتطويرهام  والتميز  الجودة  عىل  الحفاظ  الله  مبشيئة 

داخل صفوف قواتنا املسلحة وأسلحتنا الدفاعية .
ان   “ مكتوم  آل  سعيد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  وقال 
األساليب  دامئا  تفضل  املتحدة  العربية  االمارات  دولة 
والخالفات  النزاعات  حسم  يف  والسلمية  الدبلوماسية 
مع الدول األخرى، وتدعم املبادرات الدولية الرامية إىل 
تشجيع الدول األخرى عىل اعتامد الوسائل السلمية يف 
تسوية خالفاتها حيث تبنت اإلمارات دامئا سياسة تقوم 
عىل إقامة الرشاكات مع الدول الحليفة والصديقة بهدف 
تعزيز االستقرار وتحقيق التقدم والرخاء معا ونحن عىل 
صعيد واحد .. وتؤمن اإلمارات دامئا أنها ستكون قادرة 
عىل تحقيق السالم واالستقرار مع جريانها يف املنطقة عن 

طريق بناء قوة رادعة تعتمد عىل جيش حديث«.
ملواجهة  استعدادنا  درجة  عربت  لقد   “ سموه  وأضاف 

مشاركة  خالل  من  تعبري  أميا  نفسها  عن  التهديدات 
التحالفات  يف  اإلمارايت  الجوي  والدفاع  الجو  سالح 
الدولية والعربية الرامية إىل مكافحة اإلرهاب يف سوريا 
.. واستخدمت اإلمارات  والتصدي للمتمردين يف سوريا 
الالزم  الدعم  تقديم  والبحرية يف  الجوية والربية  قواتها 
لعمليات حفظ السالم وتنفيذ مهام اإلنقاذ التابعة لألمم 
املتحدة يف املناطق التي تعرضت للكوارث الطبيعية اذ 
تفتخر دولة اإلمارات بتقدير الدول األخرى لها باعتبارها 
من أكرب الدول املساهمة يف تقديم املساعدات وعمليات 

اإلنقاذ عىل الساحة الدولية اليوم«.
واكد سموه ان اإلمارات ستواصل استثامر قوتها العاملة 
استقطاب  إىل  الرامية  وجهودها  البرشي  ورأساملها 
أحدث التقنيات من أجل مواجهة التحديات املستقبلية 
مع  بالتعاون  الوطنية  ومصالحها  خرياتها  عن  والدفاع 
الدول الحليفة ..مشريا اىل ان ديب تتجه ديب إىل أن تصبح 
أول مدينة ذكية يف العامل وتتطلع اإلمارات إىل أن تصبح 
مركزا إقليميا للطريان والتقنيات املتعلقة بتلك الصناعة.

خاصة  اهتامما  اليوم  تبدي  اإلمارات  دولة  ان   “ وقال 
واألقامر  املأهولة/  /غري  اآللية  الجوية  املركبات  بتطوير 
نجد  ..واليوم  الجديدة  الحديثة  والتقنيات  الصناعية 
إنتاج  قادرة عىل  اإلماراتية  الوطنية  الرشكات  عددا من 
املهام  أداء  يف  املستخدمة  /الدرون/  اآللية  الطائرات 
واملكونات  الغيار  قطع  إنتاج  عىل  عالوة  املختلفة، 
وتقديم حلول فنية متكاملة ألساطيل الطائرات املدنية 
والعسكرية املختلفة ..وقد قطعنا شوطا طويال يف زمن 
قيايس للغاية وما زلنا نحمل طموحات كبرية للمستقبل”.
وتوجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالشكر 
للرشكة املنظمة لهذا املؤمتر معربا عن بالغ تقديره لوزارة 
الدفاع وسالح الجو والدفاع الجوي لدولة اإلمارات عىل 

دعمهم للرشكة املنظمة لهذا الحدث املهم.

أحمد بن سعيد يفتتح الدورة الثامنة 
لمؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس األعلى 
لمجموعة طيران اإلمارات بحضور سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد 

القوات الجوية والدفاع الجوي أمس الدورة الثامنة لـ »مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات 
الجوية« /DIAC/ والمؤتمر الرسمي “لمعرض دبي للطيران 2017”، في فندق جميرا بيتش 

بدبي بتنظيم من مؤسسة الشرق األدنى والخليج للتحليل العسكري “إينغما«.

           أحمد بن سعيد: اإلمارات 
ستواصل استثمار قوتها العاملة 
ورأسمالها البشري وجهودها 
الرامية إلى استقطاب أحدث 
التقنيات من أجل مواجهة 

التحديات المستقبلية

“



كام ألقى سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد 
كلمة  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  العلوي 
إىل  حاجة  هناك   “ ..وقال  املؤمتر  بضيوف  فيها  رحب 
قادة  مؤمتر  نجاح  استمرار  لضامن  ودعمكم  وجودكم 
الجوي كام أود أن  العام واملعرض  الجوية هذا  القوات 
أقدم الشكر الخاص لجمهورية كازاخستان، وأذربيجان، 
ديب  ومعرض  مؤمتر  يف  األوىل  ملشاركتهم  وكولومبيا 
تستمر  اإلمارات  دولة  ان  ..مؤكدا  العام”  هذا  للطريان 
مع  االقتصادية  والتنمية  العاملي  للنمو  معيار  وضع  يف 

الهدف املستقبيل لتصبح جاذبة لجميع أنحاء العامل.
وقال “ لقد شهد املعرض يف نسختة عام 2015 زيارة أكرث 
من 66300 زائر من جميع أنحاء العامل جنبا إىل جنب 
مع 1100 عارض من 63 دولة وما يقرب من 1300 من 
وسائل اإلعالم الدولية واإلقليمية اىل جانب عقد صفقات 
بأكرث من 37 مليار دوالر “ ..مؤكدا ان معرض ديب الدويل 
الطريق  عىل  هو  غدا  يبدأ  والذي  العام  هذا  للطريان 
والزوار  العارضني  من  املزيد  مع  وأفضل  أكرب  ليكون 
املتوقعني. وأضاف “ ان الوفود املدنية والعسكرية عىل 
مدار األسبوع ستتمكن من التواصل والتفاعل فيام بينها 
وتبادل خرباتهم و رؤاهم ووضع األسس لجهود التنسيق 
متثل  بأن  متنياته  عن  ..معربا   “ املستقبل  يف  والتعاون 

مناقشات املؤمتر نقطة بداية ملناقشات مستقبلية .
دولة  ان  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد  وأكد 
اإلمارات ال تواجه أي تهديد مبارش عىل طول حدودها 
إال أن منطقة الرشق األوسط ال تزال تعاين من احتامالت 
وعالية  ومتوسطة  ومنخفضة  متزامنة  رصاعات  نشوب 
مناسبة  العامل  يف  أخرى  منطقة  توجد  ال  رمبا   “ ..وقال 
ملناقشة مستقبل القوة الجوية كام هو الحال يف منطقتنا 
حيث التنوع يف القدرات التي متتد من طائرات الجيل 

الخامس F-22 إىل طائرات االسناد الجوي » .

محمد  نارص  إبراهيم  طيار  الركن  اللواء  سعادة  وأشار 
 “ ..وقال  الخامس  الجيل  حروب  اىل  كلمته  يف  العلوي 
ان القدرة عىل تبادل املعلومات والصور عىل الرغم من 
وجود عمليات مشرتكة للوصول إىل التكتيكات من شانه 

ان يساعد يف التكامل والتزامن املشرتك الجيد » .
عند  نفسها  تطرح  التي  األسئلة  من  العديد  اىل  ولفت 
الحديث عن املستقبل من بينها “ كيف ميكنك العمل 
واالندماج كرشكاء يف االتفاق مع مزيج بني الجيل الثالث 
 .. الخامس  الجيل  إىل  الوصول  وحتى  الرابع  والجيل 
وكيف تستفيد العمليات القتالية من املزيد من أجهزة 
االستشعار املزودة مبعارك الغد “ ..وقال “ هذه األسئلة 
هي مجرد امثلة للعديد من القضايا التي نأمل مبناقشتها 
ودراستها اليوم “ ..معربا عن أمله بأن يكون معرض ديب 
للطريان فرصة تعليمية مع توفري امكانية الحصول عىل 
مزيد من املعلومات الجديدة لنكون اكرث فعالية للعمل 

معا يف املستقبل.
 “ عنوان  يحمل  الذي  املؤمتر  جلسات  بدأت  ذلك  بعد 
الحروب  يف  التطّور  استغالل   .. الجوية  القّوة  مستقبل 
القامئة عىل الشبكات” بجلسة أوىل ترأسها اللواء غاري 

رشكة  يف  العمالء  متطلبات  قسم  رئيس  نائب  نورث 
والبعثات  “األدوار  الجوية حول  للمالحة  مارتن  لوكهيد 
الرابع  الجيلني  قدرات  دمج  تناولت  والتي  الجديدة” 
اىل  التمرّد  مكافحة  عمليات  يف  املستقبلية  والخامس 
النريان..  مطلق  املستشعر-  فجوة  عىل  “القضاء  جانب 
واملراقبة”  واالستطالع،  االستخبار،  قدرات  زيادة 
واالستهداف ضد التهديدات غري املتامثلة “و ربط ساحة 
والسيطرة،  القيادة،  مهام  متطلّبات  تحديد   .. املعارك 
تحالف  بيئة  يف  واإلستخبارات  والكمبيوتر  واإلتصال، 

الجيلني الرابع والخامس« .
وتناول العميد راشد الشاميس نائب قائد القوات الجوية 
والدفاع الجوي موضوع “ القضاء عىل فجوة املستشعر- 
واالستطالع،  االستخبار،  قدرات  زيادة   .. النريان  مطلق 
املتامثلة”  غري  التهديدات  ضد  واالستهداف  واملراقبة 
فيام تناول الفريق إنزو فيشريييل، رئيس أركان القوات 
الجوية اإليطالية “ ربط املعارك و تحديد متطلّبات مهام 

القيادة و السيطرة و اإلتصال والكمبيوتر« .
وتحدث يف الجلسة الثانية التي حملت عنوان “ تطوير 
غري  الجوية  القوة  مزايا  من  االستفادة  مشرتكة..  صورة 
املتامثلة “ العميد طيار فيليب آدم قائد عمليات فوج 
دراسة   “ وتناول  الفرنسية  الجوية  القوات  يف  الطريان 
املأهولة  وغري  املأهولة  املنصات  وتفاعالت  هندسة 
املستقبلية: دراسة ترابطيّة العمليات الجوية وتحديات 
مشاركة الشبكات” فيام تناول اللواء طيّار ليه جوردون، 
الجو  سالح  يف  املشرتك  الهجوم  مقاتلة  برنامج  رئيس 
أصول  استخدام  ناقلة:  مفهوم  دراسة   “ األسرتايل   املليك 
التنقل الجوي كمضاعف لقوة التحالف” كام تناول نائب 
للقوات  املركزية  القيادة  قائد  أكويلينو،  جون  األمريال 
التعاونية:  املشاركة  عىل  “القدرة  األمريكية،  البحرية 
التهديدات  نحو  املشرتكة  االستشعار  بيانات  توجيه 

البحرية والصواريخ البالستية«.
متطلبات   “ املؤمتر حول  من  األخرية  الجلسة  ومتحورت 
مع  منصهرة  جديدة  معركة  لساحة  التحضري  املستقبل: 
رئيس  ديفيس،  جاي.  كريستوفر  ترأسها  و  املستشعر” 
طيّار  العميد  تحدث خاللها  و  الدولية  “رايثيون«  رشكة 
روبرت أدانع، نائب مدير املجموعة الجوية األوروبية يف 
سالح الجو املليك الهولندي وبناء قوات جوية من الجيل 
الخامس: إعادة تشكيل الدفاع إىل قوة قتالية متكاملة” 
فيام تناول الفريق مائل جاي هود قائد القوات الجوية 
امللكية الكندية موضوع “االستفادة من االبتكار لبناء قوة 
اللواء طيّار جريي. م مايهو قائد  املستقبل” كام تحدث 
املجموعة رقم 1 لسالح الجو الربيطاين يف اململكة املتحدة 
حول الخطط واألولويات املستقبلية للتدريب عىل الجيل 
االفرتايض  البناء  التدريب  بني  التوازن  تحقيق  الخامس: 

الحي والتدريب الحي.
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            قائد القوات الجوية 
والدفاع الجوي: معرض دبي 

للطيران فرصة تعليمية مع توفير 
امكانية الحصول على مزيد من 
المعلومات الجديدة لنكون اكثر 

فعالية للعمل معا في المستقبل

“
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 حني قال له أحد الصحفيني: “أعتقد أن 
ديب وصلت للقمة” فأجابه بقوله: “أنا 
ال أوافقك الرأي، ألننا يف بداية الطريق، 
الطريق  عىل  نحن  زايد  الشيخ  بقيادة 
الطريق،  بداية  هذا  ولكن  الصحيح، 

والطريق طويل وشاق«.
وأضاف سعادته: إن ما يتحقق اليوم يف 
معرض ديب للطريان يثبت تلك املقولة، 
خليفة  الشيخ  السمو  فسيدي صاحب 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 
الشيخ  السمو  صاحب  وسيدي  الله، 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
ديب، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو 
ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
خطى  عىل  جميعاً  يسريون  املسلحة، 
اآلباء املؤسسني يف مسرية التنمية التي 
أهمية  العاملية  األحداث  تنظيم  تويل 
كبرية، إمياناً منهم بدورها يف رسم صورة 
مرشقة للدولة يف أنظار املجتمع الدويل.
ولفت سعادته أن معرض ديب للطريان 
تخطئها  ال  قياسية  أرقاماً  سجل   2017

األمر  يقترص  أن  دون  املراقب،  عني 
عىل الزيادة الكمية فحسب، بل واكبها 
تطور نوعي يف املنتجات التي تعرضها 
عن  فضالً  العاملية،  الرشكات  كربى 
املشاركة الواعدة للرشكات املحلية التي 
منافساً  لتشكل  طريقها  تتلمس  بدأت 

للرشكات العاملية.
فيام  التنوع  أهمية  إىل  سعادته  وأشار 
املدين  الطريان  بني  الرشكات  تعرضه 
والعسكري، والتي تقدم منتجات متثل 
أرقى ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة 

الطريان يف العامل.
وقال وكيل وزارة الدفاع يف ختام كلمته 
القادمة  الدورات  بأن  واثقون  إننا 
والتقدم،  النجاح  من  مزيداً  ستشهد 
سيكون  املحلية  الرشكات  نصيب  وأن 
أكرب فيها بإذن الله تعاىل. ووّجه شكره 
وجيع  املعرض  تنظيم  عىل  للقامئني 
هذه  إنجاح  يف  أسهمت  التي  الكوادر 
جهودهم  مثمناً  املعرض،  من  الدورة 
التي تنعكس إيجابياً عىل سمعة دولة 
يف  ومكانتها  املتحدة  العربية  اإلمارات 
)تتمة صفحة 1( العامل.  

وتشهد دورة هذا العام إضافة فعاليات جديدة تركز 
بالرشاكة  الفضاء  عىل قطاعات محددة ومنها قطاع 
بدون  الطائرات  وقمة  للفضاء  اإلمارات  وكالة  مع 
طيار ومناطق أعامل الشحن إضافة إىل مؤمتر حلول 
املطارات ديب إضافة إىل مؤمتر رفيع املستوى مبشاركة 
فرق  وأعضاء  الطريان  صناعة  يف  رئيسيني  متحدثني 

الجلسات الحوارية.
كام تعود إىل القامئة فعاليات حققت سمعة مميزة 

الذي  املستقبل  ويوم  للتدريب  الخليج  مؤمتر  مثل 
دولة  يف  الشباب  جيل  وتشجيع  إلهام  إىل  يهدف 

اإلمارات لالنضامم إىل صناعة الطريان والفضاء.
جزءا  لتكون  العاملية  الرشكات  من  العديد  وتحرص 
الرشكات  تستحوذ  حيث  للطريان  ديب  معرض  من 
األوروبية عىل 30 باملائة من إجاميل الرشكات املشاركة 
األوسط  الرشق  دول  من  باملائة   40 و  املعرض  يف 
نحو  األمريكيتني  العارضة من  الرشكات  نسبة  وتبلغ 

10 باملائة من العدد اإلجاميل.
يف  األوىل  للمرة  املشاركة  واملؤسسات  الرشكات  أما 
املعرض هذا العام فهي من دول مختلفة ومن بينها 
من  تكنولوجيز  بريتني  ورشكة  املاليزي  التجارة  مركز 
الواليات  من  الطريان  صناعة  حلول  ورشكة  فرنسا 
إىل  بلغاريا  من  اس  األمريكية ورشكة يت يب  املتحدة 
جانب عدد كبري من املمثلني الجدد من دول الرشق 
)تتمة صفحة 1( األوسط .  

وكيل وزارة الدفاع.. »دبي للطيران« استمرار
لنجاح اإلمارات في استضافة األحداث العالمية 

إنطالق معرض دبي الدولي للطيران 2017 اليوم
بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد ..
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أشاد سعادة اللواء ركن طيار إبراهيم 
الجوية  القوات  قائد  العلوي  نارص 
معرض  به  يتميز  مبا  الجوي  والدفاع 
تطور يف  من  العام  للطريان هذا  ديب 
وأكد  ونوعاً،  كامً  املشاركة  مستوى 
يف  العاملية  الرشكات  كربى  حرص  أن 
حضور  عىل  الطريان  صناعة  مجال 
هذا املعرض يؤكد املكانة التي وصل 
إليها، حيث بات عالمة مميزة يف عامل 

صناعة الطريان.
العربية  اإلمارات  دولة  إن  وقال 
عىل  قدرتها  مجدداً  تثبت  املتحدة 
إليها من خالل نجاحها  األنظار  لفت 
منافسة  عىل  تصميمها  يجسد  الذي 
األحداث  تنظيم  يف  الكربى  الدول 

الكربى يف مختلف املجاالت.
تكتسب  النجاحات  هذه  أن  وأكد 
يف  تأيت  ألنها  أكرب  وأهمية  قيمة 

حولنا  من  املنطقة  فيه  تشهد  وقت 
استطاعت  إذ  كثرية،  اضطرابات 
اإلمارات وسط تلك األجواء أن متيض 
املستدامة يف  التنمية  قدماً يف عملية 
األمر  وهو  الدولة،  قطاعات  مختلف 
لتنظيم  التصدي  من  مّكنها  الذي 
معرض  مثل  متعددة  عاملية  معارض 
“جيتكس”  ومعرض  “آيدكس” 
وغريها من املعارض التي تحظى دامئاً 

بإعجاب وتقدير مختلف دول العامل.
والدفاع  الجوية  القوات  قائد  وقال 
الجوي: إن وجود أكرث من 1200 رشكة 
املعرض  لزوار  يتيح  عاملية  ومؤسسة 
إليه  توصلت  ما  أحدث  عىل  االطالع 
املدنية  الطريان  صناعة  تكنولوجيا 
يتيح  حدث  وهو  والعسكرية، 
بكربى  االحتكاك  املحلية  للرشكات 
الرشكة العاملية لالستفادة من تجاربها، 

عرض  نفسه  الوقت  يف  لها  يتيح  كام 
والسيام  تطور،  من  إليه  وصلت  ما 
وتحولت من  الثقة  اكتسبت  أن  بعد 
مجرد متابع إىل مشارك فاعل وبقوة 
يف املعارض الكربى. وأكد سعادته أنه 
ما كان ملعرض ديب للطريان أن يكلل 
القيادة  واهتامم  رعاية  لوال  بالنجاح 
السمو  صاحب  رأسها  وعىل  الرشيدة 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
للقوات  األعىل  القائد  الدولة  رئيس 
املسلحة حفظه الله، وصاحب السمو 
مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
الله، وكذلك  الوزراء حاكم ديب، رعاه 
الدؤوبة  واملتابعة  الالمحدود  الدعم 
من صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات ملسلحة.

نسخته  يف  للطريان  ديب  معرض  تنظيم  نجاح  إن   
الخامسة عرش ميثل حلقة يف سلسلة نجاحات إمارة 
تنظيم  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  ديب 
مختلف الفعاليات العاملية، ويعكس الخربة الكبرية 
املعارض  استضافة  يف  اإلمارات  أبناء  اكتسبها  التي 

واملؤمترات العاملية.
مهمة  منصة  بأنه  دورة  كل  يف  املعرض  يثبت  كام 
استطاعت  الطريان  صناعة  عامل  يف  جداً  ومميزة 
لكربى  جذب  مركز  تكون  أن  اإلمارات  خالله  من 
باتت  التي  الطريان  صناعة  يف  العاملية  الرشكات 

حريصة عىل املشاركة فيه لعرض منتجاتها.
أهم  من  واحد  هو  اآلن  للطريان  ديب  معرض  إن 
معارض الطريان يف العامل، فهو إىل جانب اهتاممه 
بقطاعي الطريان العسكري واملدين، يقدم أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا يف مجال األنظمة الجوية 
الرشكات  أهم  يستقطب  كام  املطارات،  وحلول 

العاملية العاملة يف قطاع الطريان والصناعات.
القادة  لكبار  مهامً  ملتقى  املعرض  بات  لقد 
املدين،  الطريان  خرباء  إىل  إضافة  العسكريني، 
والعسكري،  املدين  الطريان  بقطاعي  واملهتمني 
تعقد عىل  التي  والندوات  املؤمترات  أن  والشك يف 
اآلراء  وتبادل  للنقاش  طيبة  فرصة  متثل  هامشه 

واملعارف يف كل ما يتعلق بهذا القطاع.
كل  يف  املعرض  يشهدها  التي  البيع  صفقات  إن 
املعرض،  أهداف  تحقيق  يف  النجاح  تعكس  دورة 
حجم  يف  والكمي  النوعي  التطور  مع  وخصوصاً 
زاد  حيث  املعرض،  من  الدورة  هذه  يف  املشاركة 
عد الرشكات فيه عن 1200 رشكة محلية وإقليمية 

وعاملية.
الكرمية  الرعاية  لوال  ليتحقق  يكن  مل  ذلك  كل  إن 
آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  لسيدي صاحب 
نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واملتابعة واالهتامم 
الكبري من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ 
نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
يحرصون  والذين  املسلحة.  للقوات  األعىل  القائد 
جميعاً عىل دعم كل ما من شأنه تعزيز مكانة دولة 
اإلمارات يف املجتمع الدويل، ويدركون أهمية مثل 
هذه الفعاليات يف تكريس الصورة اإليجابية لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة التي باتت منوذجاً يحتذى 

به يف مختلف مجاالت التنمية املستدامة.

منصة مهمة
وحدث عالمي

المقدم ركن: يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير

»دبـي للطـيران« يعـرض أحـدث
ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة

إيرباص تتألق في سماء »دبي للطيران« 
بـ »العسكرية والمروحية ورجال األعمال«

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي

تتألق  رشكة ”إيرباص« يف سامء معرض ديب للطريان 2017، 
واملنتجات  التقنيات  من  واسعة  مجموعة  بإستعراض 
والعسكرية  التجارية  الطائرات  من  املبتكرة  والخدمات 
الرائدة عىل مستوى القطاع باإلضافة إىل الطائرات العامودية 
دورته  ديب  املعرض  خالل  الفضاء  وأنظمة  ”الهليكوبرت“ 
اليوم، وتستمر حتى 16 من  الخامسة عرش التي انطلقت 

نوفمرب الجاري.
يف  املتواصل  التزامها  املعرض  يف  إيرباص  مشاركة  وتعكس 
تقديم إسهامات قيمة لتعزيز صناعات الطريان يف اإلمارات 
واملنطقة، إذ  ستعرض إيرباص مجموعة من عائالت طائراتها 
 900-A350 التي دخلت يف الخدمة واملستقبلية، منها طائرة
إحدى طائرات عائلة A350XWB ،والتي ستقوم بعروض 
 ACJ319 جوية خالل أيام املعرض، فضال عن عرض طائرة
كوملوكس  ملجموعة  والتابعة  األعامل  برجال  الخاصة 
للطريان، وهي إحدى الرشكات الرائدة يف خدمات الطريان 
لكبار رجال األعامل. وإىل جانب الوجود الطاغي للطائرات 
للدفاع والفضاء مجموعة  إيرباص  التجارية، ويعرض قسم 
من الطائرات العسكرية منها طائرة A400M،طائرة النقل 
العسكري التوربينة ذات األربعة محركات واململوكة من قبل 

القوات املسلحة الفرنسية، وطائرة C295 للنقل العسكري 
متعددة االستخدامات واملجهزة بأسلحة ألغراض العرض.

كام ستتواجد إيرباص يف منطقة املعرض الداخلية يف جناح 
رقم )552(، حيث ستقوم بعرض منتجات وخدمات أقسام 
إيرباص  طائرات  من  مجسامت  لتشمل  املختلفة  الرشكة 
تم  والتي   NH90 وطائرة   H130 طائرة  مثل  العامودية 

تصنيعها ضمن معايري حلف شامل األطليس الصارمة.
وتعرض إيرباص مجموعة كبرية من أحدث أنظمة الفضاء 
واألقامر اإلصطناعية، وستسلط الضوء عىل النجاحات التي 
اإلرتفاع  الفائق  الصناعي  القمر  من خالل  الرشكة  حققتها 
ويوفر  الشمسية  الطاقة  يعمل حرصيا عىل  الذي  ”زيفري“ 
خدمات األقامر اإلصطناعية واسعة النطاق بتكلفة منخفضة 
القمر  مشاهدة  من  الزوار  وسيتمكن  عمله،  فرتة  طوال 
وتقنية  االتصاالت  بخدمات  ”الخاص   12-SES” الصناعي 
إيرباص“  من  ”إيرسبيس  مقصورة  واكتشاف  املعلومات، 
تم  والتي   A330neo إيرباص  طراز  تحايك  التي  الداخلية 
تجديدها بالكامل لتوفر للمسافرين عىل متنها تجربة مميزة 
توحي باملستقبل من خالل اإلضاءة العلوية املريحة ودورات 
املياه العرصية إضافة إىل مساحات تخزين علوية أكرب حجام.
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NightFighter المضاد للطائرات بدون طيار 

في أول ظهور دولي له في المعرض 

مستقبل األنظمة الجوية بدون طيار 
على طاولة الخبراء بـ»دبي للطيران«

يعترب استخدام الطائرات بدون طيار )UAVs( واحداً من 
بينام  املايض. ولكن  العقد  التكنولوجية يف  التطورات  أهم 
العمليات  يف  متميزة  ما  وقٍت  يف  الطائرات  تلك  كانت 
العسكرية إال أن استخدام جيل جديد من الطائرات بدون 
انتشاراً  شهد  قد  مثنها  ورخص  بصغر حجمها  تتميز  طيار 
رسيعاً للغاية. وهو ما أدى إىل ظهور بعد جديد يف اإلرهاب 
الرضر  إلحاق  عىل  العازمون  هؤالء  أخذ  حيث  املعارص، 
باآلخرين يف البحث عن طرق مختلفة لتنفيذ هجامتهم عىل 
املدنيني. هذه الطائرات بدون طيار يسهل رشاؤها والتحكم 
يف طريانها، كام أنها قادرة عىل حمل حمولة تصل إىل عدة 
كيلوجرامات، عىل الرغم من صغر حجمها الذي ميَّكنها من 
تفادي املراقبة األمنية التقليدية. وبالتايل فإن طائرًة بدون 
طيار لألغراض الرتفيهية ال يزيد مثنها عىل بضع مئات من 
 )IED( الدوالرات ميكن نرشها كجهاز جوي متفجر مرتجل

أو جهاز لتفريغ املواد يف الجو.

إن SteelRock UAV رشكة بريطانية متميزة متخصصة يف 
التكنولوجيا العسكرية، نجحت يف تطوير تكنولوجيا رائدة 
يف السوق للتصدي للطائرات بدون طيار، وذلك الستخدامها 
الحامية  وتطبيقات  واألمنية  العسكرية  التطبيقات  يف 
عن  عبارة  فايرت( هو  جهاز NightFighter )نايت  العامة. 
جهاز رقمي، اتجاهي للغاية، مضاد للطائرات بدون طيار، 
لتحييد  الرقمي  الالسليك  البث  إشارات  أضيق  يستخدم 

تهديدات الطائرات بدون طيار املعادية.
يتم  طيار  بدون  بالطائرات  تقنيات SteelRock الخاصة 
تصميمها وتصنيعها يف اململكة املتحدة، استناداً إىل أبحاث 
أجراها خرباء داخل الرشكة، ودعم من فريق تطوير يتمتع 
بخربة طويلة يف العمليات العسكرية. ويشمل هذا الفريق 
اآلن إرشادات ودعامً من لورد البحر األول، األدمريال السري 
جورج زامبيالس، الذي التحق برشكة SteelRock UAV ليك 

يقوم بدور كبري االستشاريني يف الرشكة.

يبدأ  الذي   ،  2017 للطريان  ديب  معرض  فعاليات  تشهد 
طيار«،  بدون  الجوية  »األنظمة  مؤمتر  اليوم،  فعالياته 
وتركز  الجاري،  نوفمرب  و15  يومي 14  يُقام  إذ  املتخصص، 
ومستقبل  وحارض  مايض  عىل  للخرباء  النقاشية  الجلسات 

األنظمة الجوية بدون طيار يف صناعة الطريان.
الرشق  أي  آند  اف  »تارسوس  رشكة  توقعت  وقت  يف   
تنمو  أن   »2017 للطريان  »ديب  ملعرض  املنظمة  األوسط« 
السوق العاملية لـ»األنظمة الجوية بدون طيار« إىل أكرث من 
الضعف خالل العقد املقبل، مشرية إىل أن »دورة هذا العام 
ستشهد إضافة فعاليات جديدة تركز عىل قطاعات محددة، 
منها )مؤمتر الفضاء(، بالرشاكة مع )وكالة اإلمارات للفضاء(، 
و)مناطق   ،UAS Summit )بدون طيار الطائرات  و)قمة 
أعامل الشحن( Cargo Zone، باإلضافة إىل )مؤمتر حلول 

املطارات ديب«
للطريان 2017«  املعارض يف »ديب  أرض  أن  الرشكة  وبينت 
تابعة  طائرات  منها  للعرض،  طائرة   160 نحو  ستستقبل 
 ،»777 و»بوينغ   ،»380 »إيه  هي  اإلمارات«  لـ»طريان 
وطائرة  و»سرييوس«  فينوم(،  )إمرباير  التدريب  وطائرات 
ديب  »فالي  طائرة  عن  فضالً   ،»319 »إيه  األعامل  رجال 
للطريان«، هي  لـ»االتحاد  737 ماكس 8«، وثالث طائرات 
»إيه 380«، و»إيه 320«، وطائرة التدريب »إمرباير«. كام 
إىل جانب  مرة،  »10-787« ألول  »بوينغ« طائرة  ستعرض 
العسكرية  والطائرات  األعامل  رجال  طائرات  من  عدد 
والهليكوبرت، تعرضها مختلف الرشكات املشاركة. ويتضمن 
املعرض عروضاً جوية، منها عرض »الفرسان« و»إيرباص إيه 

.»350

»مركز محمد بن 
راشد للفضاء« يشارك 

في »معرض دبي 
للطيران 2017« 

يشارك »مركز محمد بن راشد للفضاء« يف  فعاليات 
»معرض ديب الدويل للطريان 2017«، املعرض األبرز 
عىل املستوى الدويل الذي يحظى بإهتامم كبري بني 
أوساط عامل الطريان والتكنولوجيا املتصلة بالفضاء، 
الجاري.  نوفمرب  و16   12 بني  الفرتة  خالل  ويقام 
وكشف املركز انه خالل مشاركته سيعرض مجسم 
لـ “مسبار األمل” بحجمه الحقيقي، ويلقي الضوء 
الدويل  “املؤمتر  إستضافة  وأهداف  مخطط  عىل 
التي  للفضاء 2020”، باإلضافة اىل الربامج األخرى 
“الربنامج  تحت  املنضوية  املركز  ويقودها  أطلقها 

الوطني للفضاء”.
عام  مدير  الشيباين،  حمد  يوسف  سعادة  وإعترب 
يف  املشاركة  ان  للفضاء”  راشد  بن  محمد  “مركز 
للطريان«  الدويل  ديب  »معرض  من  الدورة  هذه 
“الربنامج  الضوء عىل  لتسليط  قيمة  مينحنا فرصة 
الطموحة  برامجه  أحد  وإبراز  للفضاء”  الوطني 
“مسبار   – املريخ”  إلستكشاف  اإلمارات  “مرشوع 
إلستكشاف  وإسالمي  عريب  مرشوع  أول  األمل”، 
الفضاء الخارجي”، مشرياً اىل “ان املرشوع يكتسب 
بصورة  اإلمارات  دولة  يقدم  انه  إذ  كربى،  أهمية 
تعزز حضورها يف مجتمع الفضاء الدويل، كام انه 
العلوم  مجايل  يف  التنموية  الدولة  رؤية  يعكس 

والتكنولوجيا”.
أمامنا  تفتح  “املشاركة  ان  عىل  الشيباين  وشدد 
العاملية  الرشكات  للتواصل مع كربى  واسعة  آفاقاً 
والجهات الدولية ذات الصلة بقطاع الفضاء لبناء 
عالقات اسرتاتيجية متينة ومناقشة أحدث القضايا 
املجال”،  يف  املتسارعة  واملتغريات  واملستجدات 
منوهاً “بالثقة املتزايدة التي يوليها املجتمع الدويل 
لقطاع الفضاء اإلمارايت وذلك من خالل الدعم الذي 
ظهر بفوز املركز بإستضافة “املؤمتر الدويل للفضاء 

2020” يف ديب”.
الحدث  العام يف  “تواجدنا هذا  الشيباين:  وأضاف 
يف  املستوى  عاملية  تفاعلية  منصة  يعترب  الذي 
الطريان والتكنولوجيا املتصلة بالفضاء، يؤكد التقدم 
الذي  الدولة،  الفضاء يف  الذي أحرزه قطاع  الكبري 
يزخر بعنارص متكاملة ومزايا إسرتاتيجية ملختلف 
النشاطات الفضائية بدءاً بتصنيع األقامر الصناعية 
ووصوالً اىل إستكشاف الفضاء لألغراض السلمية”.

وسيكون ملهنيس املركز مشاركة يف جلسات نقاشية 
تقام يف “جناح الفضاء” يف املعرض.
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افتتاح كلية اإلمارات 
للطيران خالل فعاليات 

»دبي للطيران2017«
ملؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الزفني،  خليفة  أكد 
ما  أبرز  أن  الجنوب،  وديب  للطريان  ديب  مدينة 
افتتاح  العام،  هذا  للطريان  ديب  معرض  يشهده 
يتم  أن  املمكن  ومن  للطريان،  اإلمارات  كلية 
افتتاح مبنى الطريان الخاص وسيكون هناك بعض 
اإلعالنات فيام يتعلق باملشاريع يف ديب الجنوب، 
وهناك الكثري من املشاريع يف طور التخطيط أو 

التنفيذ أو يف املراحل النهائية.
عاماً  منواً  يشهد  للطريان  ديب  معرض  إن  وقال 
العديد  هناك  الحالية  الدورة  وخالل  عام  بعد 
يتعلق  فيام  سواء  تطويرها  تم  التي  األشياء  من 
بالتجهيزات  أو  بالشاليهات  أو  التحتية  بالبنية 
التقنية وغريها، إذ تم طرح العديد من املناقصات 
أن  املمكن  ومن  مكتوم  آل  مبطار  تتعلق  التي 
يتم اإلعالن عن بدء األعامل يف املراحل الالحقة 
باملطار مع بداية العام املقبل، مشرياً إىل أن حجم 
العام  بداية  مع  ترسيتها  سيتم  التي  العطاءات 
قيمة  تصل  حني  يف  درهم  مليار  تتجاوز  املقبل 
األعامل الجاري تنفيذها حالياً يف املطار إىل أكرث 

من مليار درهم.
وأوضح أن مطار آل مكتوم الدويل يشكل القلب 
النابض للمرشوع، حيث تم إنشاء املدينة حوله 
املنطقة،  يف  متكاملة  مطار  مدينة  أول  لتكون 
والتطور  النمو  مفاتيح  أحد  املطار  وليكون 
ديب  رؤية  ترتكز  حيث  ديب،  يف  الطريان  لقطاع 
عىل مساهمة رئيسة وحيوية لصناعة الطريان يف 

عملية التنمية االقتصادية.

دافزا تستعرض الفرص االستثمارية أمام رواد 
صناعة الطيران خالل معرض دبي للطيران 2017

عن  »دافزا«  ديب  مبطار  الحرة  املنطقة  سلطة  أعلنت 
دعامً  وذلك   ”2017 للطريان  »ديب  معرض  يف  مشاركتها 
التنويع  يف  القيادة  رؤية  توائم  التي  السرتاتيجيتها 
ديب  إىل  األجنبية  االستثامرات  تدفق  لزيادة  االقتصادي 
وصناعات  الطريان  صناعات  قطاع  يف  اإلمارات  ودولة 
الفضاء واإللكرتونيات ذات الصلة. وتسعى دافزا لتقديم 
منصة اسرتاتيجية متّكن الرشكات الرائدة من بناء حضور 
لها يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا حيث تشكل 
رشكات  من   38% نسبة  الجنسيات  متعددة  الرشكات 
القطاع، أما الرشكات األوروبية واألمريكية فهي تستحوذ 
لرشكات   39% يقابلها  القطاع،  رشكات  من   47% عىل 

مجلس التعاون الخليجي والرشق األوسط.
كام وتستضيف دافزا »مركز تكنولوجيا الطريان يف الرشق 
GE Avia- )الالوسط« التابع لـ »جرنال إلكرتيك أفييشن« 

البيانات  تحليل  إمكانيات  برفع  يقوم  الذي   ،)tion
وتقليص  اإلنتاجية  لزيادة  والربامج  النطاقات  وكفاءة 
منصة  يستخدمون  الذين  املتعاملني  عند  التعطّل  زمن 

 ،)Predix( ”جرنال إلكرتيك لإلنرتنت الصناعي “بريدكس
منصة الربمجيات القامئة عىل تقنية الحوسبة السحابية، 
واملوجهة لجميع تطبيقات اإلنرتنت الصناعية الخاصة بـ 

“جرنال إلكرتيك”.
املالية  لقطاع  العام  املدير  مساعد  لوتاه  آمنة  وأشارت 
عىل  واملرشف  املتعاملني،  وعالقات  التجارية  والعمليات 
وحدة دافزا لالبتكار واملستقبل يف دافزا إىل ما ميثله قطاع 
الطريان من قوة دعم القتصاد الدولة وإمارة ديب، حيث 
زمنية  فرتة  يف  كربى  وإنجازات  هائالً  ازدهاراً  حقق  أنه 
قصرية جداً، عىل مختلف األصعدة من البنى التحتية إىل 
الحلول الذكية وصناعة الشحن الجوي. وتابعت: “يشكل 
البنية  محاور  ضمن  اسرتاتيجياً  محوراً  الطريان  قطاع 
االقتصادية لدولة اإلمارات بشكل عام وديب بشكل خاص، 
العامل  مستوى  عىل  النمو  معدالت  أعىل  يسجل  حيث 
وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، والعمل 
الدؤوب الذي يقوم به فريق عمل متكامل لتحقيق هذه 

الرؤية”.

“دبي للطيران2017” األفضل من 
المنظور العالمي للتقييمات 

الحدث تحت مجهر االعالم العالمي

يف   ،  2017 للطريان  ديب  معرض  فعاليات  اليوم  تنطلق 
مدينة ديب للطريان )ديب وورلد سنرتال( مبطار آل مكتوم 
مبشاركة  الجاري،  نوفمرب   16 حتى  ويستمر  عيل،  بجبل 

عاملية واسعة.
العام  يف  االوىل  انطالقته  منذ  املعرض  يحظى  وقت  يف   
1989، مبكانة عاملية كبرية االمر الذي جعله تحت مجهر 

وسائل االعالم العاملية،  التي ذكرت أن املعرض هو األفضل 
من منظور تقييم التحوالت يف صناعتي الدفاع والطريان. 

ويصاحب املعرض اهتامم عاملي ومحيل من وسائل اإلعالم 
املختلفة التي ساهمت يف أن يكون األرسع منواً يف العامل، 
ويحظى مبكانة من األهمية كأشهر حدث رئيس يف أجندة 
ثاين  الدويل  مكتوم  آل  مطار  يعترب  إذ  الدويل،  الطريان 

مطارات ديب أمام حركة املسافرين وضع تحديا آخر امام 
سوق الطريان العاملية، السيام أن املدينة تربز كوجهة عاملية 
متفوقة عابرة للقارات، وديب سوف ترتدي ذلك الوشاح يف 
غمرة انحسار قدرة آخرين مثل هونغ كونغ وفرانكفورت 

عىل خدمة رحالت الرتانزيت. 
رشكة   140 تستضيف  التي  ديب  أن  حديث  التقرير  وأكد 
هونغ  عىل  تفوقت  وجهة   260 إىل  رحالتها  تسري  طريان 
أن  ميكن  فيها  العاملي  السفر  حركة  وأن  وباريس,  كونغ 
القادم.  العام  النمو  بطيء  لندن  يف  هيرثو  مطار  تتجاوز 
فإن  ملدرجه  الدويل  املطار  توسعة  ظل  يف  أنه  إىل  مشرياً 
اإلمارة تستقطب 100 مليون مسافر، وهو الحد األقىص يف 

طاقته قبل موعده املتوقع يف 2020.
الدويل.  مكتوم  آل  مطار  توسعة  أهمية  تربز  هنا  ومن   
إن رشكات  لألبحاث  األمريكية  غروب  تيل  مجموعة  وترى 
الخليج الكربى طريان اإلمارات وطريان االتحاد تستفيد من 
املوقع الجغرايف الجيد ومن سهولة الحصول عىل التمويل 
األوروبية  الرشكات  حساب  عىل  وذلك  الجيدة  واإلدارة 
التوسع الهجومي يف حجم األساطيل لدى  واألسيوية, وان 
ديب  معرض  جعل  يف  كبري  بشكل  يساهم  الرشكات  هذه 
للطريان واحدا من أهم اإلحداث يف مجال صناعة الطريان.

هذا  معرض  يف  املتوقعة  الطلبيات  إن  محللون  وقال 
 ،  2015 يف  املسجل  الطلبيات  مستوى  تتخطى  قد  العام 
بالدورة  مقارنة  العام  هذا  املعرض  مساحة  وتضاعفت 
السابقة، فضال عن زيادة عدد الرشكات العارضة والطائرات 

املشاركة وعدد الزوار .
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اسرتاتيجية  مراقبة  قدرات  للبالد  الرشكة  وفرت  وقد 
ونظم  النفس  عن  الدفاع  أنظمة  عن  فضالً  متطورة، 
والجوية  البحرية  لالستخدامات  اإللكرتونية  الهجوم 

والربية  وذلك عىل مدى عرشات السنني.
وقد دفع سيناريو التهديدات املتغرية باستمرار الرشكة 
بحيث  جديدة  أنظمة  تطوير  يف  جهودها  استثامر  إىل 
يتم إعادة تعريف منوذج الحرب اإللكرتونية التقليدية 
مع  التعامل  يف  الخربة  من  عقود  ستة  عىل  باالعتامد 
لتقديم حلول ذكية موجهة إىل  التهديدات األكرث خبثاً 
القوات املسلحة وقوات الرشطة ووكاالت األمن وكيانات 

إنفاذ القانون.
بدون  للطائرات  املضاد  النظام  الجديدة  الحلول  ومن 
Group’s ADRIAN )Anti Drone Intercep-  ييار
tion Acquisition Neutralization(. وقد تم تصميم 
هذا النظام املضاد للطائرات بدون طيار خصيصاً إلدارة 
يف  واملتناهية  الصغرية  طيار  بدون  الطائرات  تهديدات 
الصغر، ويف املقام األول ملواجهة املخاطر األمنية املتزايدة 
الخفيفة  املدنية  طيار  بدون  الطائرات  تشكلها  التي 
الوزن واملروحية يف املناسبات العامة ويف املجال الجوي 

املدين. وهو يقوم عىل أجهزة استشعار متعددة األطياف 
تحت  باألشعة  وعاملة  كهروبرصية  حزمة  )رادار، 
واندماج  والسلكية(،  صوتية  وصلة  واعرتاض  الحمراء، 
جهاز  وعىل  والتحديد،  الكشف  لوظائف  البيانات 
تشويش تفاعيل وتكيفي لقطع وصلة جهاز التحكم عن 
بعد للمنصة، وإشارات املساعدات املالحية املستخدمة 
ملتابعة املسار املربمج من خالل نقاط الطريق املناسبة.
MUROS )Multirole Op- مجموعات   تتعترب 

آخر.  حديثاً  تطويراً    )erations Support Vehicles
للمنصات  متاماً  مدمجة  استشعار  مجموعات  فهي 
التكتيكية  العمليات  الثابتة واملتنقلة، وهي قادرة عىل 
وتستهدف حلول MUROS  املراقبة  الخاصة.  واملهام 
لتلبية  تصميمها  تم  وقد  املهام.  ومراقبة  واالتصاالت 
أجل  من  وذلك  رصامة،  األكرث  التشغيلية  املتطلبات 
واملتنقلة،  منها  الثابتة  التحمل،  عالية  املراقبة  عمليات 
يف املناطق الحرضية وشبه الحرضية والريفية. وبإمكان 
يف  املتحركة  للكيانات  التكتيكية  الصورة  إكامل  النظام 
مجال االهتامم بدمج املعلومات القادمة من مجموعة 

أجهزة االستشعار ومصادر االستخبارات.

مدار  عىل   MUROS موروس  أنظمة  تشغيل  ميكن 
الساعة وطول األسبوع، وهي مجهزة بأحدث التقنيات 
االستشعار  أجهزة  حيث  من  األورويب  االتحاد  يف 

واملشغالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
– من خالل رشكة   Elettronica تستطيع رشكة  كذلك 
شـــركة  مع  أقامــتها  التــي   CY4GATE التضامن 
Expert System  التي تعترب رائدة يف مجال الحوسبة 
التعقيدات  مواجهــة  عىل  املســـاعدة   – الداللية 
توفري  خالل  من  السيربانية  التهديدات  ببيئة  املحيطة 
األمن السيرباين، واالسـتخبارات السيربانية، ونظم الحرب 
اإللكرتونية، مع مجــمـوعة من الحلول التي توفر تحليل 
وغري  املنظمة  البيــانات  لتدفــقات  شامالً  و  رسيعاً 
 ELINT اإللكرتونية  االستخـبارات  قمر  من  املنظمة 
/ اإلسرتاتيجية  التكتيكية  االتصــاالت  استخـــبارات  إىل 
Comint، واستخبارات املصادر املفتوحة، واالستخبارات 
وتحليل  االفرتاضية،  البرشية  واالستخبارات  الداللية، 
البيانات الوصفية، والتنقيب يف البيانات، وتقنية اندماج 
البيانات، املدمجة ضمن التطبيقات السربانية، الدفاعية 

والهجومية منها عىل حد سواء.

شاركت شركة إليترونيكا Elettronica – التي تمثل قصة نجاح كبرى في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة - في معرض دبي للطيران منذ دورته األولى، حيث تعرض أحدث الحلول األمنية 

المتطورة. باعتبارها شركة  أوروبية رائدة في مجال الحرب اإللكترونية والسيبرانية.

مجموعة Elettronica Group ومجلس التعاون 
لدول الخليج العربية: أواصر متينة ودائمة



20
17

بر 
فم

نو
   
ان
طير

 لل
ي
دب
ض 

عر
 م
بة
س
منا

ة ب
ص
خا
ة 
شر

ن

10

اليومية  للنرشة  صحفية  ترصيحات  يف  الحامدي  وكشف 
ملجلة »درع الوطن« مبناسبة مشاركة “طريان أبوظبي” يف 
معرض “ديب للطريان 2017” الذي ينطلق اليوم يف مطار آل 
مكتوم يف جبل عيل ويستمر 5 أيام مبشاركة عاملية واسعة   
جديدة  صفقة  عن  املعرض  خالل  ستعلن  الرشكة  أن  عن 
لرشاء طائرات والدخول يف رشاكات هامة مع رشكات طريان 
الذي   ”2017 للطريان  “ديب  معرض  ان  ايل  وأشار  عاملية. 
الطريان  أجندة  يف  الرئيسية  األحداث  من  يصنف  أصبح 
العاملي لقدرة دولة اإلمارات عىل تنظيم مثل هذه املعارض 
الكربى واملتخصصة يف شتى املجاالت حيث يعترب املعرض 
انطالقته  منذ  استطاع  حيث  الدولية  األحداث  أبرز  من 
القرار  لكبار صناع  التأكيد عىل مكانته كملتقى  يف 1989 
التنمية  عجلة  لدفع  الرامية  الدولة  اسرتاتيجية  من  وجزء 

االقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
وقال أن مشاركة “طريان أبوظبي” يف املعرض الذي يضم عدد 
هائل من العارضني توفر فرصة لالطالع عىل آخر املستجدات 
التقنية وأحدث توجهات القطاع وهو ما يتامىش متاما مع 

توجهات رشكة طريان أبوظبي بامتالك الخربة. 
مع  املشاركة  أبوظبي”  ل”طريان  يتيح  املعرض  أن  وأكد 
رشاكات  إقامة  وامكانية  والدولية  اإلقليمية  الرشكات 
ومهاراتها  خرباتها  تقديم  يف  تسهم  أن  شأنها  من  جديدة 
وتجاربها للعامل خاصة أن صناعة الطائرات املروحية تلعب 
واملدنية  العسكرية  القطاعات  وتطور  منو  يف  مهامً  دوراً 
للنمو  الطريق  ميهد  مام  املنطقة  يف  والرتفيهية  والطبية 
أن خدمات  الصناعة خصوصا  هذه  املستمر يف  والتطوير 

طريان أبوظبي مقدمة لقطاعي الجيش والرشطة.
وأضاف أن املشاركة متهد الطريق للنمو والتطوير املستمر 

املنظومة  يف  دوره  وتعزيز  املروحي  الطريان  صناعة  يف 
أن  مؤكدا  املحيل  الناتج  يف  مساهمته  وزيادة  االقتصادية 
الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة كان لها الدور الرئييس يف 
لبناء مركز  السليمة واألنظمة واالستثامرات  إرساء األسس 
أن  مؤكدا  اللوجستية.  والخدمات  للطريان  مرموق  عاملي 
الرشكة تسعى من خالل مشاركتها يف معرض “ديب للطريان 
لقطاعات  املتنوعة  الضوء عىل خدماتها  لتسليط    ”2017
البحث  وخدمات  والرشطة  الجيش  و  والغاز  البرتول 
املروحية  الطائرات  غيار  قطع  وتوفري  والصيانة  واإلنقاذ 

إضافة لخدمات التدريب والنقل مشريا إىل أن عمر “طريان 
رشكة  أول  وتعترب  عاما  أربعني  من  ألكرث  ميتد  أبوظبي” 

طريان مروحي يف الرشق “.
وأكد أن الرؤية االسرتاتيجية لطريان أبوظبي تتمثل يف أن 
العامل  املروحي يف  الطريان  أهم رشكات  واحدة من  تكون 
دعم رشكات  مجال  تنافسية يف  من خدمات  تقدمه  فيام 
النفط داخل الدولة وخارجها ويف مجال الصيانة و التدريب 
تفوقا  اإلمارات حققت  أن دولة  الجوي مؤكدا  واإلسعاف 
الفتا يف مجال الطريان بشقيه املدين والعسكري حيث يتميز 
قطاع الطريان بطبيعة خاصة فليس باملقدور التنافس مامل 
تكن العبا مهام يف هذا املجال. كام وسعت طريان أبوظبي 
من خدماتها يف خطوة مهمة بإنشاء أكرب مركز )محاكاة( 
متخصص للتدريب عىل الطريان املروحي يف الرشق األوسط 
أبوظبي  طريان  خواص  من  أن  كام  أفريقيا  شامل  ويف 
التزامها مبعايري األمن والسالمة العاملي والذي بات تحديا 
مهام تتميز به الدول  والذي عزز من ذلك وصول طائرات 

طريان أبوظبي ملليون  ساعة طريان بأمان.
هدف  من  تنبع  أبوظبي”  “طريان  أن  الحامدي  وذكر 
اإلمارات يف اتباع أعىل املعايري املعتمدة يف مجال السالمة 
أساسية  قيمة  يعد  الذي  االبتكار  تفعيل  ومواصلة  واألمن 
أساسياً  متأصلة يف صناعة النقل الجوي وخدماته ومحفزاً 
لتطور القطاع حول العامل و مواكبة التقنيات والتوسع يف 
الدخول ملناطق جديدة مثل أفريقيا كام ستواصل الرشكة 
والرتكيز  عاملياً  منوذجاً  لتكون  التميّز  تحقيق  عىل  حرصها 
عىل تقديم جودة عالية وخدمة عمالء ممتازة واالستثامر 
ثقافة  وتبني  القادة  وتطوير  البرشية  املوارد  قدرات  يف 

التميز من خالل التفكري االسرتاتيجي.

نادر الحمادي : نفخر بخبراتنا الحصرية 
في مجال الطائرات العمودية

أكد نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة “ طيران أبوظبي” أن دولة اإلمارات تمكنت في فترة زمنية محدودة من أن 
تصبح العبا رئيسيا في صناعة الطيران ليس على المستوى اإلقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي ونجحت في تحويل 
تطلعاتها وتوجهاتها إلى خطط واستراتيجيات تنفيذية وتطبيقات مرنة تسهل تحقيق األهداف المرجوة مشيرا إلى أن صناعة 

الطيران اإلماراتية تعد حاليا من المكونات االستراتيجية الداعمة للنمو االقتصادي وأحد أهم أدوات تنويع االقتصاد الوطني.
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EXPERIENCE  
SAAB MINI-TALKS AT 
DUBAI AIRSHOW

You are invited to discover how Saab’s thinking edge 
delivers innovative, effective products and solutions that 
enhance your capabilities and deliver smarter outcomes. 

We will host three mini-talks at our Dubai Airshow stand, 540, 
each day at 11:00, 11:30 and 13:30.

The talks will explore new thinking from Saab on:

• How to make the Earth flat again

• Anti-submarine warfare – achieving more with less

•  Air Traffic Control’s digital decision – is it the  
future or a passing phase?

•  Top gun or best miss? How to improve  
air combat training

Our ground-breaking products on display at this year’s Dubai 
Airshow include the GlobalEye Swing Role Surveillance 
System, Swordfish Maritime Patrol Aircraft, ground-based 
air surveillance radar systems and our innovative air traffic 
management solutions.

TO FIND OUT MORE VISIT  
SAAB AT STAND 540

www.saabgroup.com/dubaiairshow2017

أنتم مدعوون الكتشاف كيف تقوم رشكة Saab – من خالل فكرها املتميز – بإبداع 
منتجات وحلول فعالة ومبتكرة تسهم يف تعزيز قدراتكم، وتحقق نتائج ذكية متميزة.

ومن املقرر أن تنظم رشكة ساب عدداً من املحارضات يف معرض ديب للطريان يومياً عند 
الساعة 11:00 و 11:30 و 13:30 ظهراً، وسوف تستعرض املحارضات أسلوب التفكري 

الجديد لدى رشكة Saab، وتدور املحارضات حول املحاور التالية:

•  كيف نجعل الكرة األرضية منبسطة من جديد.

•  الحرب املضادة للغواصات – تحقيق أهداف أكرث بأقل التكاليف.

•   القرار الرقمي املتعلق مبراقبة الحركة الجوية: هل ميثل 
املستقبل أم هو مجرد مرحلة عابرة؟

•   أفضل طيار مقاتل أم أفشل طيار مقاتل؟ كيف نقوم 
بتحسني التدريب عىل القتال الجوي.

وتشمل قامئة املنتجات الرائدة الجديدة التي ستعرضها الرشكة يف نسخة معرض ديب 
للطريان لهذا العام "نظام املراقبة "جلوبال آي" GlobalEye املتعدد األدوار، وطائرة 

الدوريات البحرية "سورد فيش" Swordfish ، وأنظمة رادار املراقبة الجوية املنصوبة 
عىل األرض، باإلضافة إىل حلولنا املبتكرة املتمثلة يف أنظمة إدارة الحركة الجوية.

لالطالع عىل املزيد من املعلومات واملشاركة يف املحارضات، ميكنكم زيارة منصة عرض 
الرشكة Saab 540 يف املعرض.

ال تفوتكم محارضات رشكة 
ساب يف معرض ديب للطريان

فإذا أردت رؤية ما وراء انحناء األرض، فإنك تحتاج إىل 
معرفة االرتفاع ليك تقوم بتغطية واسعة النطاق وبعيدة 
االرتفاع  من  املستويات  تلك  عىل  تكون  وحينام  املدى. 
فإن ذلك يتطلب معدات خاصة، حيث تحتاج إىل رادار 
بعيد املدى جداً، ويف األحوال املثالية تحتاج إىل مجموعة 
شاملة  صورة  إلعطاء  االستشعار  أجهزة  من  إضافية 

ودقيقة للمناطق املستهدفة.
القيادة  عىل  بالقدرة  تتمتع  أن  إىل  أيضاً  تحتاج  كذلك 
عالية  ارتفاعات  عالياًعىل  والبقاء  الوضع  والسيطرة عىل 
فتح  وإىل  التموضع،  إلعادة  وباملرونة  طويلة،  لفرتات 
أقرب  مواقع  العاملة يف  األخرى  الطائرات  أمام  الطريق 
والقدرة عىل  تتمكن من رؤية واضحة  الهدف، وأن  إىل 

التعامل مع الهدف يف أوقات األزمات.
ومهام  بأدوار  للقيام  املرونة  إىل  كذلك  تحتاج  أنك  كام 

متعددة، وإىل القدرة عىل العمل بسالسة فيام بني مهام 
الطريقة  وبهذه  واألرضية.  والبحرية  الجوية  املراقبة 
أو  جديدة  معلومات  أي  مع  بحيوية  التكيف  ميكنك 

أوضاع ميكن أن تحصل.
يتمتع  لألنظمة  مستقل  مورّد  من  كله  هذا  تريد  وأنت 
بالخربة، جهة ميكنك أن تثق بها. ويف هذا السياق تتمتع 
رشكة Saab بخربة طويلة ملدة 80 عاماً يف هذه الصناعة، 
ويف تطوير الطائرات ملدة 60 عاماً، مع 25 عاماً من الخربة 
املبكر والتحكم  اإلنذار  أنظمة  العملية يف تطوير ودعم 

املحمولة جواً )األواكس( يف عدة مناطق يف العامل.
وميكنك من خالل توافر أحدث نظام أواكس يف متناول 
املتطلبات، وأن تكون مجهزاً  تلبي جميع هذه  أن  يدك 
تجهيزاً جيداً عندما تحدث أزمة. وتستفيد أصولك الجوية 
والسطحية واألرضية كثرياً من خالل الحصول عىل صورة 

حقيقية ومشرتكة، تتيح لك دعم عمليات التشغيل بأقل 
القرارات  اتخاذ  ميكنك  كام  واالستهالك.  البىل  من  قدر 
باالعتامد عىل معلومات رسيعة ودقيقة، دون الحاجة إىل 

التقديرات القامئة عىل التخمني والظن.
وسواء كنت تعمل يف حالة السلم أو األزمات أو الحرب  
املحمولة  االستشعار  أنظمة  من  مجموعة  امتالكك  فإن 
منصة  أحدث  أضفت  فإذا  النجاح.  مفتاح  ميثل  جواً 
أواكس إىل الوسائل املتاحة لديك، عندئذ تتحسن قدرتك 
عىل البقاء صاحب اليد العليا اسرتاتيجياً وتكتيكياً يف الجو 

والبحر واألرض إىل حد كبري.
آي  جلوبال  نظام  مع  ولكن  مستديرة،  األرض  لعل 
عىل  تتغلب  سوف   ،Saab رشكة  من   GlobalEye
تحدي انحناء األرض، مام يسمح لك بالرؤية ملسافات 

بعيدة، إىل ما وراء األفق واكتشاف أي يشء هناك.

شركة »SAAB« والتغلب على 
التحديات الناتجة عن انحناء األرض

في سيناريو األزمة تحتاج إلى رؤية المزيد، حيث تحتاج إلى رؤية ما وراء األفق، وتوسعة 
نطاق هذه الرؤية، لكي تكون قادرًا على تغطية مساحات شاسعة بسرعة، كما تحتاج 

إلى التغلب على التحدي المتمثل في انحناء األرض، من أجل االكتشاف والتحديد وإصدار 
األوامر الصحيحة في الوقت المناسب.
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EXPERIENCE  
SAAB MINI-TALKS AT 
DUBAI AIRSHOW

You are invited to discover how Saab’s thinking edge 
delivers innovative, effective products and solutions that 
enhance your capabilities and deliver smarter outcomes. 

We will host three mini-talks at our Dubai Airshow stand, 540, 
each day at 11:00, 11:30 and 13:30.

The talks will explore new thinking from Saab on:

• How to make the Earth flat again

• Anti-submarine warfare – achieving more with less

•  Air Traffic Control’s digital decision – is it the  
future or a passing phase?

•  Top gun or best miss? How to improve  
air combat training

Our ground-breaking products on display at this year’s Dubai 
Airshow include the GlobalEye Swing Role Surveillance 
System, Swordfish Maritime Patrol Aircraft, ground-based 
air surveillance radar systems and our innovative air traffic 
management solutions.

TO FIND OUT MORE VISIT  
SAAB AT STAND 540

www.saabgroup.com/dubaiairshow2017

أنتم مدعوون الكتشاف كيف تقوم رشكة Saab – من خالل فكرها املتميز – بإبداع 
منتجات وحلول فعالة ومبتكرة تسهم يف تعزيز قدراتكم، وتحقق نتائج ذكية متميزة.

ومن املقرر أن تنظم رشكة ساب عدداً من املحارضات يف معرض ديب للطريان يومياً عند 
الساعة 11:00 و 11:30 و 13:30 ظهراً، وسوف تستعرض املحارضات أسلوب التفكري 

الجديد لدى رشكة Saab، وتدور املحارضات حول املحاور التالية:

•  كيف نجعل الكرة األرضية منبسطة من جديد.

•  الحرب املضادة للغواصات – تحقيق أهداف أكرث بأقل التكاليف.

•   القرار الرقمي املتعلق مبراقبة الحركة الجوية: هل ميثل 
املستقبل أم هو مجرد مرحلة عابرة؟

•   أفضل طيار مقاتل أم أفشل طيار مقاتل؟ كيف نقوم 
بتحسني التدريب عىل القتال الجوي.

وتشمل قامئة املنتجات الرائدة الجديدة التي ستعرضها الرشكة يف نسخة معرض ديب 
للطريان لهذا العام "نظام املراقبة "جلوبال آي" GlobalEye املتعدد األدوار، وطائرة 

الدوريات البحرية "سورد فيش" Swordfish ، وأنظمة رادار املراقبة الجوية املنصوبة 
عىل األرض، باإلضافة إىل حلولنا املبتكرة املتمثلة يف أنظمة إدارة الحركة الجوية.

لالطالع عىل املزيد من املعلومات واملشاركة يف املحارضات، ميكنكم زيارة منصة عرض 
الرشكة Saab 540 يف املعرض.

ال تفوتكم محارضات رشكة 
ساب يف معرض ديب للطريان
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اإللكرتونيات  مجال  يف  رائداً  دوراً  الرشكة  لعبت  وقد 
اإلصالح  وخدمات  النظم  وتكامل  والتصنيع  الحديثة 
مجال  يف  وسمعة  اسامً  لنفسها  كونت  وقد  والصيانة. 
والدعم  الرتقيات  وتنفيذ  والتصنيع،  والتطوير  التصميم 

اللوجستي للمنتجات اإللكرتونية والنظم.
تصميم  للرشكة  السيرباين  األمن  نظام  حل  يوفر 
للحد من  األعامل  بيئة  يقوم عىل  واقعي  وهندسة حل 
التهديدات واملخاطر لألعامل. وتقوم البنية األمنية لرشكة 
الدفاع،  اإللكرتونيات املتقدمة AEC عىل أساس مبادئ 
املدعومة  الشاملة واملتعددة املستويات،  الدفاع  وآليات 
شبكة  عن  الدفاع  قدرات  إنجاز  تم  كام  واسعة،  بخربة 

 ،  )Computer Network Defence CND(الحاسوب
التي ميكن تطويرها بحيث تصبح  أكرث تقدماً.

من  مستويات  عدة  للمؤسسة  تضمن  القدرات  وهذه 
سوءاً  الحواسيب  قراصنة  أشد  تحبط  أن  ميكن  الحامية 
التوازن بني  أيضاً يف إحالل  التصميم  وخطراً. كام يسهم 
الحامية والتكلفة، وهذا يوفر حالً أمنياً أمثل من حيث 

اقتصادية التكلفة وفاعليتها.
اإللكرتونيات  رشكة  يف  االستشاريون  الخرباء  ويقوم 
وأنظمة  الشبكات  وتحليل  بتقييم   AEC املتقدمة 
املعلومات لتصميم الهيكل األمني الذي يطبق سياسات 
األمن السيرباين. وعالوة عىل ذلك، فإنها - كطرف ثالث - 

تقدم املشورة املستقلة حول املخاطر، استناداً إىل املعايري 
واألصول الدولية املتبعة.

األمن  حوكمة  للرشكة  األخرى  األمنية  الحلول  ومن 
وضع  عىل  للحفاظ  شاملة  أيديولوجية  وهي  السيرباين، 
مبعرفة  الرشكة  خرباء  ويتمتع  وتنظيمه.  مدروس  أمني 
وخربات متعمقة وشاملة يف عملية منع تدمري املعلومات 
استخدامها.  إساءة  أو  تغيريها  أو  رسقتها  أو  الحساسة 
شبكياً  املربوطة  األعامل  بيئات  يف   - املمكن  غري  ومن 
مجموعة  خالل  من  إال  السيرباين  األمن  تحقيق   - اليوم 
من التدابري األمنية املادية والتقنية. وسوف تقوم الرشكة 

بعرض منتجاتها يف منة العرض رقم 1130.

 AEC شركة
تعرض 

أنظمتها في 
مجال الفضاء 

السيبراني
ستقوم شركة اإللكترونيات المتقدمة )Advanced Electronics Company AEC( من 

المملكة العربية السعودية بعرض عدد من أنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت التي تم تصميمها وتطويرها من قبل مهندسين وفنيين ذوي مهارات عالية.

وتشري التوقعات إىل أن حركة املسافرين يف الرشق األوسط ستتضاعف بحلول عام 
2035, ومن املتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دوالر 
لجميع  فرصة  النمو  هذا  وميثل  البناء.  ومشاريع  املطارات  توسعات  يف  أمرييك 
قطاعات صناعة املطارات, ويهدف مؤمتر حلول املطارات إىل توفري منصة للنقاش 

عىل مستوى الصناعة. 
ويشارك يف املؤمتر عىل مدى يومني جهات رئيسية يف صناعة املطارات, وباإلضافه 
تطوير  بشكل خاص عىل مشاريع  املؤمتر  يركز  املصلحة,  أصحاب  بني  تعاون  إىل 
التأير  دون  األمن  من  عال  مستوى  عىل  واملحافظة  األوسط  رشق  يف  املطارات 
عىل تجربة الركاب, وأمتتة عمليات املطارات وتحسني الكفاءة, إضافة إىل منضور 
الناقالت حول تحسني عمليات املطارات, وتعزيز تجارب االتصال للعمالء ومتكينهم. 

كام سيتمكن الحارضون من االستامع إىل كلامت املتحدثني التي تشمل تقنيات 
برشكة  األوسط,  الرشق  يف  التنفيذي  املدير  بيكر,  بول  من  املتقدمة  التفتيش 
نائب  بروار,  املطارات من نك  التجزئة يف  مبيعات  ديتيكس, ومستقبل  سميث 
الرئيس التنفيذي لألعامل التجارية,  سوق ديب الحرة, وديب الجنوب وديب ورلد 
سنرتال - مستقبل ديب, من طحنون سيف, نائب الرئيس لقطاع الطريان يف ديب 

الجنوب. 
ش.ذ.م.م.  اي  آند  اف  تارسوس  رشكة  يف  الفعاليات  مدير  هويس,  تيم  وقال 
الرشق األوسط » يلبي مؤمتر حلول املطارات ديب متاما متطلبات األسواق. ويعني 
غاية  منصة يف  سيوفر  املؤمتر  أن  الضخمة  االستثامر  املطارات وخطط  مشاريع 

األهمية لصناعة املطارات املزدهرة يف ديب والرشق األوسط. 

ينعقد مؤتمر حلول المطارات دبيو وهو جزء من السلسة العالمية لحلول المطارات يومي 14 و 15 نوفمبر الجاري 
ضمن فعاليات معرض دبي للطيران و وقم تمت إعادة إطالق المؤتمر لدورة 2017 من قبل الشركة المنظمة 

لمعرض دبي للطيران و تارسوس اف آند اي ش زذ.م.م. الشرق األوسط, ويجمع المؤتمر والجناح في المعرض 
كامل سلسلة الشراء لصناعة المطارات, من الجهات التشغيلية والمصممين إلى الناقالت ومقدمي الحلول, ما 

يجعل هذا المؤتمر حدثا مثاليا لصناع القرار الرئيسيين في المنطقة.

المؤتمر ينضم إلى أجندة المعرض بمشاركة مجموعة 
مميزة من المتحدثين الرئيسيين 

تنظيم مؤتمر حلول المطارات دبي ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 
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أحدث  الجديدة   Aermacchi M-345 طائرة   وتعترب 
 ،Leonardo جيل من طائرات التدريب من رشكة ليوناردو
وهي مناسبة عىل نحو مثايل ملنهج التدريب بأكمله، من 
املستوى األسايس إىل مهام التدريب املتقدم وقد أسهمت 
طائرة  M-345 يف تعزيز أكرث من 60 عاماً من الخربات 
طائرات  وتصنيع  تصميم  يف   Leonardo لرشكة  العريقة 

التدريب النفاثة.
تم تصميم جميع األنظمة األساسية لطائرة M-345 لضامن 
قدر من  أدىن  مع  واملوثوقية،  السالمة  من  أعىل مستوى 
احتياجات الصيانة. ونتيجة لذلك، فإن M-345 تحقق أداء 
عالياً كطائرة تدريب ذات محرك توربيني مروحي، وتتميز 
بتكاليف دورة حياة مامثلة لتكاليف دورة حياة طائرات 

التدريب األساسية ذات املحركات التوربينية الثقيلة.
من  املؤلفة  الصيانة  مفهوم  من  املشغلون  ويستفيد 
واملعدات  للطائرات  ومتوسط(  )تنظيمي  مستويني 
الصحة  مراقبة  نظام  الطائرة  وهناك عىل منت  واألنظمة. 
البيانات  جمع  عىل  يساعد  الذي   HUMS واالستخدام 
وسعة  الحديثة،  الطريان  إلكرتونيات  وتسهم  واملراقبة. 
الحمولة الخارجية العالية واألداء املتميز، يف جعل طائرة 
M-345 أيضاً مناسبة لألدوار التشغيلية الثانوية، مبا يف ذلك 
إطالق صواريخ جو - جو، و جو - أرض و مهام االستطالع.

ويشمل نظام التدريب M-345 مجموعة كاملة من نظام 
التدريب األريض GBTS، ويضم مكونات التعلم اإللكرتوين، 
مثل التدريب القائم عىل الحاسوب CBT، CBT وجهاز 
للتخطيط  املهام  دعم  ومحطة   ،PTD اإلجرايئ التدريب 
واإلحاطة وإحاطة اإلحاطة اإلعالمية؛ ونظام التدريب عىل 
الطريان العملOFT، مع شاشة عرض واسعة 240 درجة، 
الطيارون  يستطيع  حيث  للواقع،  محاكية  قيادة  وقمرة 
 HOTAS/HMI and SW أنظمة  استخدام  الطالب 

نفسها التي سيجدونها عىل منت الطائرات الفعلية.
يسمح مشبه املهة الكاملة FMS بالتعرف عىل املهارات 
التكتيكية، التي سيتم بعد ذلك التحقق منها أثناء الطريان، 
مع نظام محاكاة التدريب التكتييك ETTS، حيث ميكنه 
خالل  من  الصديق  من  العدو  ومتييز  التهديدات  تتبع 
الالزمة  العنارص  املهام، وكذلك جميع  شاشات ممتعددة 

لخلق سيناريو تدريبي حي وفعال وبّناء.
القوات  مع   M-345 لنظام  عقد  أول  عىل  التوقيع  تم 
الجوية اإليطالية يف يناير 2017. وتتضمن خطة االستحواذ 

 – طائرة   45 عىل  للحصول   - اإليطالية   الجوية  للقوات 
طراز  من  لطائرة  مشابه  متكامل  تدريب  نظام  تصميم 
M-345.  ويتم تطوير الربنامج حسب الجدول، وقد تم 
إطالق النموذج األول منذ 29 ديسمرب 2016، حيث يتم 
جمع البيانات لألداء وإدماج املحرك الجديد. وسيتم تسليم 
طائرات السلسلة األوىل إىل سالح الجو اإليطايل يف نهاية 
عام 2019. وقد بدأ إنتاج طائرات ما قبل السلسلة، ومن 
املقرر أن تتم أول رحلة يف نهاية عام 2018 وأن يتم منح 

الشهادة األولية عام 2019.

تشارك »أطلس لحلول الطريان«، ذراع حلول الطريان ضمن 
مجموعة أطلس والرشكة الرائدة يف مجال الطريان يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، يف دورة هذا العام من معرض 
ديب للطريان والذي يستضيفه مطار آل مكتوم الدويل خالل 
الفرتة بني 12 و16 نوفمرب الجاري. وستسلط الرشكة اإلماراتية 
املتخصصة يف تعديل وإعادة تصميم الطائرات، الضوء عىل 
الدور الهام لحلولها الفعالة عالية الجودة يف تطوير صناعة 
الطريان العاملية والتي تشهد تطورات تكنولوجية متسارعة 

يأيت يف مقدمتها أنظمة الطائرات بدون طيار.
وستعرض »أطلس لحلول الطريان« خالل املعرض أول محايك 
طريان عاملي لها، وهو عبارة عن جهاز تدريبي متطور مصمم 
التحكم  وأنظمة  باللمس  العاملة  الشاشات  من  بالكامل 
سكوربيو«  »كاليدونيان  اىل  باإلضافة  الطريان؛  برحالت 
نظام  وهو   ،)Caledonian Scorpio Mission System(
حاسويب عايل التطور للمهام يشتمل عىل العديد من أجهزة 
الدوارة؛  األجنحة  ذات  الطائرات  تحتاجها  التي  االستشعار 
ونظام االتصال الشبيك الالسليك متعدد القنوات واملحمول 

 Harris Multi-channel Networking( “هاريس”  جواً 
Radio(، أول نظام اتصال السليك محمول جواً معتمد يف 

العامل.
الالسليك  الشبيك  االتصال  نظام  أيضاً  الرشكة  ستعرض  كام 
للطائرات بدون طيار “هاريس آر. أف7850- إيه-يو. إيه” 
أل”  أن.  إيه.  فينوم/  و”يس  )Harris RF-7850A-UA(؛ 
من  الوزن  خفيف  الجديد  الجيل   ،)Sea Venom/ANL(
طورتها  والتي  للسفن  املضادة  املدى  متوسطة  الصواريخ 
رشكة أنظمة الصواريخ “أم. يب. دي. إيه” )MBDA( خصيصاً 

لطائرات الهيلوكوبرت املحمولة عىل السفن.
رشكة  إدارة  مجلس  رئيس  املطوع،  صديق  أحمد  وقال 
فرصاً  الجديدة  األلفية  »شهدت  الطريان«:  لحلول  »أطلس 
هائلة يف مجال صناعة الطريان، باإلضافة إىل خلق مجاالت 
منو فاقت التوقعات. ونحن نرى أن مستقبل السفر سيتغرّي 
التكنولوجية  التطورات  ظل  يف  وذلك  اآلن،  عليه  هو  عاماَ 
املتسارعة التي تسهم يف إحداث تحول كبري يف واقع صناعة 

الطريان.«

»أطلس لحلول الطيران« تعرض أحدث حلولها خالل 
مشاركتها في معرض دبي للطيران 2017

 M-345 ITS, the يعتبر برنامج التدريب الجديد
Leonardo Training Pipeline هو اليوم أكثر أنظمة 

التدريب على الطيران العسكري المتاحة في 
السوق فاعلية من حيث اقتصادية التكلفة.

طائرة الجيل القادم 
Aermacchi M-345
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بحيث  بالكامل  املذكورة  الطائرة  تصميم  جرى  وقد 
القدرة  حيث  من  الحديثة  الحرب  متطلبات  تستويف 
يف  بالفعل  الطائرة  ونجحت  التشغيل،  وتكاليف 
الرشكات  جانب  من  االهتامم  من  كبري  قدر  استقطاب 

اإلقليمية والعاملية العاملة يف هذا املجال.
ورصح حمدان عبد الله الشكييل، كبري مهنديس الربامج 
اليومية  للنرشة  حرصية  مقابلة  يف  كاليداس،  برشكة 
طائرة   250 يب  الطائرة  بأن  الوطن”،  “درع  ملجلة 
هجومية خفيفة قادرة عىل أداء عدة عمليات متعددة 
ميكن  كام  املتكافئة،  وغري  الحديثة  الحرب  يف  املهام 
استخدامها أيضا كطائرة تدريب. ونوه الشكييل إىل أن 
الرشكة »جلبت طائرتني إىل معرض ديب للطريان: واحدة 
للمشاركة يف العروض الجوية، بينام سيتم عرض الطائرة 

الثانية وهي رابضة عىل األرض«.
وقال الشكييل إن “ الطائرة يب 250 تتمتع بالعديد من 
بالنسبة  الفائق  األداء  اإلطالق  عىل  أهمها  املميزات، 
أجهزتها  تفوق  عىل  عالوة  فئتها،  من  الطائرات  لبقية 
املالحية وأنظمتها الخاصة باملهام. أما امليزة الثانية فهي 
قلة تكاليفها التشغيلية، وهو عامل مهم للغاية بالنسبة 
التي   250 يب  الطائرة   “ أن  وأضاف  الحديثة”.  للحرب 
تعترب أول طائرة هجومية خفيفة طورتها رشكة كاليداس 
العمالقة  التكنولوجية  القفزات  اإلمارات تعكس  بدولة 

التي حققتها دولة اإلمارات يف قطاع الطائرات عىل مدار 
السوات القليلة املاضية”.

وأوضح الشكييل أثناء املقابلة أن رشكة كاليداس “تعترب 
املستخدمني  مع  وثيقة  بصورة  وتتعاون  رشكة جديدة، 
الطائرة   “ وأن  متطلباتهم”،  تلبية  أجل  من  النهائيني 
املهام، وتعود ملكيتها  يب 250 طائرة متقدمة متعددة 

الفكرية بالكامل إىل رشكة كاليداس. وقد بدأت الطائرة 
مرحلة االختبارات القاسية متهيدا لبدء مهمتها”.

لصناعة  رائدا  مركزا  متثل  “العني”  إن  الشكييل  وقال 
قدم  عىل  تسري  اإلجراءات  وأن  املنطقة،  يف  الطائرات 
لرشكة  مصنع  بناء  أجل  من  الحايل  الوقت  يف  وساق 
الدعم  تقديم  أجل  من  وذلك  املستقبل،  يف  كاليداس 
الالزم للطائرة يب 250 أثناء مرحلتي التصنيع والتجميع«. 
وأوضح أيضا أن » الطائرة يب 250 تعترب طائرة تدريب 
الطريان،  عىل  واملتقدم  األسايس  للتدريب  للغاية  قوية 
للطيارين  الالزم  التدريب  تأمني  عىل  بقدرتها  وتتميز 
أثناء عمليات االشتباك الجوي يف الحرب الحديثة وغري 

املتكافئة”.
بنسبة  الجديدة   250 يب  الطائرة  تصميم  جرى  وقد 
تجاوز  أجل  من  األدوار  متعددة  كطائرة   100%

التحديات امليدانية الحالية واملستقبلية بنجاح.
مصنوعة  طائرة   250 يب  الطائرة  أن  بالذكر  والجدير 
الحروب  يف  املشاركة  بغرض  الكربونية  األلياف  من 
غري املتكافئة والتصدي للتهديدات الجديدة. وال تعترب 
التي  املقاتلة األوىل  العسكرية  الطائرة  الطائرة يب 250 
يتم تطويرها يف دولة اإلمارات فحسب، بل تساهم أيضا 
يف رفع معايري الجودة يف كل دول املنطقة بفضل أدائها 

املتفوق.

FULLPAGE Show Daily 220x285mm.indd   8 11/7/17   1:50 PM

أول طائرة هجومية خفيفة إماراتية من إنتاج شركة “كاليداس” 

B 250 تعلن عن ظهورها األول في 
معرض دبي للطيران 2017

كشفت شركة كاليداس، وهي شركة التقنيات المتقدمة ومقرها أبوظبي، النقاب 
مؤخرا عن طائرتها الجديدة بي 250 في معرض دبي للطيران 2017 التي وصفها 

الخبراء بأنها تعد إنجازا ضخما بالنسبة للطائرات من فئتها.
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وقد تم تجهيز منصة املهام الخاصة هذه مبجموعتني من 
 PAL أنظمة املهام الكاملة من الرشكتني اململوكتني لرشكة
 .Thales و   CarteNav Solutions هام   ،Aeospace
من  متنوعة  مجموعة  عىل  الحل  هذا  ينطوي  وسوف 
واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  مجال  يف  التطبيقات 
Thales SEARCHMAS- مع االستفادة من رادار ISR
املجال.  األخرى يف هذا  االستشعار  أجهزة  TER  وبقية 
والتشغيل  امللكية  إدارة   PAL Aeospace وتتوىل رشكة 
البيانات  باستئجار  ببساطة  العمالء  ويقوم  والصيانة. 

والخربة التي يحتاجون إليها.
من جانبها قالت كيث ستوديل، الرئيس التنفيذي لرشكة 
ومقرها  اإلماراتية  امللكية  ذات    PAL Aeospace
تقوم  التي  الطائرة  هذه  عن  اإلعالن  “إن  أبوظبي: 

يف  تحوالً  ميثل  واالستطالع  واملراقبة  االستخبارات  مبهام 
مؤسستنا. ونحن ملتزمون بإنجاز هذه املنصة مع رشكائنا 
إليها.  الحاجة  عند  استخدامها  عمالؤنا  يستطيع  بحيث 
ونحن واثقون من أن عمالءنا سوف يقدرون النهج الذي 
اتخذناه لتوفري حل مرن وثابت وموثوق وقليل املخاطر”.

مملوكة  رشكة  هي    PAL Aerospace LLC ورشكة 
من  جزء  وهي  أبوظبي،  يف  ومقرها  اإلمارات،  لدولة 
 PAL Group of Companies بال  رشكات  مجموعة 
 )SMA( التي تقدم حالً متكامالً لطائرات املهام الخاصة
التصميم والتعديل والتكامل والعمليات والدعم  يشمل 

أثناء الخدمة وتدريب األطقم الجوية للعمالء.
CarteNav So-    هذا السياق قال بول إيفانز، رئيس

lutions: “إن فريق CarteNav متحمس إلطالق طائرة 
هذه  يف  رشكاء  نكون  أن  ويرسنا   ،  Force Multiplier
ملهام  متقدم  نظام  تقديم  إىل  قدماً  نتطلع  املبادرة، كام 
من  متنوعة  ملجموعة  املعلومات  إدارة  وقدرات   ISR

احتياجات العمالء. 
فيليب  قال  الرشاكة،  هذه  عن  حديثه  معرض  ويف 
 :Thales دوهاميل، نائب رئيس قسم نظم الدفاع يف رشكة
 PAL Aerospace األمد مع رشكة تعاون طويل  “لدينا 
العربية  اإلمارات  دولة  احتياجات  بتلبية  قمنا  حيث   ،
من   Thales تقوم  العمالء. وسوف  من  املتحدة وغريها 
القوة Force Multiplier والتعاون مع  خالل مضاعف 
التوسع يف تقديم خدماتها  PAL Aerospace، مبواصلة 

وإظهار قدراتنا لقاعدة عمالئنا العاملية بأكملها”.

شركة PAL Aeospace تكشف النقاب عن طائراتها 
لالستخبارات والمراقبة واالستطالع البعيدة المدى، 

والمتاحة للتأجير القصير والطويل األمد
بمناسبة معرض دبي للطيران لعام 2017، أعلنت شركة بال للفضاء عن طائرة 
بعيدة المدى تقوم بمهام االستخبارات والمراقبة واالستطالع ISR للتأجير 

.Force Multiplier ”يطلق عليها اسم “مضاعفة القوة

عىل  الطلب  حسب  مصممة  حزماً   Honeywell تقدم 
األجهزة وفرتة البث لكل من الطائرات املروحية والطائرات 
اتصاالت  أجهزة  ألي  الخدمات  وتتوافر  الجناحني.  الثابتة 
االتصال  إدارة  عىل  للمساعدة  الحلول  وتوفر  فضائية، 
Go- االتصال بأكمله. وميكنك من خالل حزمة   ألألسطول 
Direct Defense تخصيص الخدمات لتناسب احتياجات 
مهامك عىل أفضل نحو. وتسهم هذه الشبكة الفريدة من 

يف  الجوية  للعمليات  وآمن  تام  اتصال  تحقيق  يف  نوعها 
عروض  من  مجموعة  الرشكة  ومتتلك  العامل.  أنحاء  جميع 
الطائرات  أنواع  لجميع  الصناعية  األقامر  عرب  االتصاالت 

التي توفر توصيالً سلساً عرب األجواء أثناء املهام الحيوية.
تلتزم رشكةAerospace  Honeywell - من خالل فهمها 
املتعمق لسوق طريان رجال األعامل يف الرشق األوسط -  
بدعم مصنعي املعدات األصلية واملشغلني يف املنطقة من 

شركة Honeywell تقدم خيرة شبكات االتصاالت

التي تعزز  خالل مجموعة واسعة من الخدمات والحلول 
اإلنتاجية والكفاءة والسالمة عرب أساطيلهم.

الرسعة،  عالية  العاملية  االتصاالت  منو  تأثري  يقترص   ال 
من   – الرشكات  وتقوم  الركاب.  عىل  الطائرة،  منت  عىل 
بتطوير طرق جديدة   - أفضل  اتصال  خالل حصولها عىل 
الطيارين  لتزويد  والتطبيقات  الربمجيات  الستخدام 
مبعلومات أفضل قبل الرحلة وأثناءها وبعدها، األمر الذي 
الطريان.  صناعة  يف  الجديدة  الربمجيات  يف  ثورة  أوجد 
وهذا يعني أنه ميكن للطيارين اآلن التخلص من حقائب 
الطريان الضخمة واستبدالها بجهاز لوحي يوفر املعلومات 

يف الوقت الحقيقي.
للطريان  واملشغلون  الطيارون  يبحث  الرقمي،  العرص  يف 
التجاري باستمرار عن سبل لتمديد حياة وأداء أسطولهم 
الحايل، يف الوقت الذي يسعون فيه للحصول عىل اإلحساس 
الطيارين، يعني هذا  بأنها طائرات جديدة. وبالنسبة إىل 
جعل طائراتهم القدمية تبدو وكأنها طائرات جديدة مجهزة 
القيادة،  قمرة  يف  باللمس  تعمل  التي  التقنيات  بأحدث 
وكل   - حجامً  األكرب  والشاشات  املالحة،  تطوير  وخيارات 
ذلك من رشكة Honeywell – من أجل تحقيق مزيد من 
الكفاءة وجعل الطريان أكرث أماناً. ويحظى املشغلون أيضاً 
بذلك اإلحساس بالطائرات الجديدة عند اتخاذ القرار الذيك 
.Honeywell بتحديث قمرة القيادة الخاصة بهم من قبل

توجد حلول وأنظمة Honeywell تقريبًا على جميع الطائرات التجارية 
والعسكرية والمركبات الفضائية العاملة في الخدمة اليوم. وتسهم تقنيات 
التعديل التحديثي Honeywell بشكل خاص في تحسين كفاءة مهام الدفاع، 

وتعزيز سالمة القوات، وزيادة الفاعلية التشغيلية في الشرق األوسط.
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 Lockheed لوكهيد مارتن
Martin: عالقة مستدامة 

مع الشرق األوسط
تقوم شركة Lockheed Martin بتصنيع العديد من النظم، التي تتراوح 

من الصواريخ إلى الطاقة، والتي تنسجم تماما مع االحتياجات الدفاعية 
الحيوية لدول الشرق األوسط. وقد شرح ريك إدواردز، نائب الرئيس 

التنفيذي لشركة Lockheed Martin Missiles and Fire  Control، رؤية 
شركته مع النشرة اليومية لمجلة “درع الوطن”، حيث أوضح كيف يتم ضبط 

هذه الرؤية لتتماشى مع األهداف الوطنية لدول الشرق األوسط.

ما مدى أهمية منطقة الرشق األوسط ألعامل لوكهيد 
مارتن اليوم؟

رشكة  ألعامل  متزايدة  أهمية  الدولية  الربامج  تكتيس 
والصواريخ  الطريان  صناعة  قطاعات  يف  مارتن  لوكهيد 
املهام  وأنظمة  واملروحيات  النريان  عىل  والسيطرة 
وأنظمة الفضاء. ونحن نتامىش بشكل وثيق مع سياسة 
الحكومة األمريكية التي تقدر بشدة الرشاكات األمنية 
مارتن  لوكهيد  وتفخر  األوسط،  الرشق  منطقة  يف 
بتوفري أنظمة تساعد عىل تنفيذ وتعزيز تلك العالقات 
األوسط  الرشق  منطقة  يف  نشطنا  وقد  الجيوسياسية. 
عىل مدى عقود، ولدينا بعض العالقات التجارية الدامئة 
وبني  بيننا  مشرتكة  مصلحة  عىل  تنطوي  كانت  التي 

الحكومات يف املنطقة.

احتياجات  تتناسب مع  التي  الرئيسية  الربامج  ما هي 
الدفاع يف الرشق األوسط؟

تكاد جميع منتجات لوكهيد مارتن الدفاعية توفر قيمة 
الخدمة  يف  إما  منها  وكثري  األوسط،  الرشق  يف  للعمالء 
أو تحت الطلب هنا اآلن. وتشمل بعض الربامج املهمة 

Aeronau- من   F-16 املقاتالت برنامج   للمنطقة 
 Block طائرات  وخاصة   ،tics’  Lockheed Martin
اإلمارايت. وصواريخنا  الجو  الفريدة والتابعة لسالح   60
الجوي THAAD و PAC-3. وتصنع  بالدفاع  الخاصة 
متاماً  تنسجم  التي  األنظمة  من  العديد  مارتن  لوكهيد 
الرشق  منطقة  لدول  الحيوية  األمنية  االحتياجات  مع 

األوسط.

تعد الطاقة خط عمل جديد بالنسبة إليكم. كيف يسري 
العمل فيه؟

قرار  مارتن  لوكهيد  اتخـــاذ  منذ  عامــني  نحو  مىض 
الطاقة،  وإدارة  لديها،  املتجددة  الطاقة  بني  الجمع 
الطاقة،  وتخزين  وضوابــطها،  النــووية  والسالمة 
رشكة  داخل  واحـد  كيان  يف  الصلة،  ذات  واألعامل 
 .Lockheed Martin Missiles and Fire Control
وقد حقق هذا التكامل نجاحاً كبرياً، وحققنا منواً مطرداً 
يف هذه الربامج. ونحن نتطلع قدماً إىل فرص مستقبلية 
ملساعدة البلدان يف الرشق األوسط عىل إدارة احتياجاتها 

املتزايدة من الطاقة.

 لدى العديد من بلدان الرشق األوسط أهداف وطنية 
التفاصيل  بعض  ذكر  ميكنك  هل  االقتصادي.  للتنويع 

عن كيفية مساهمة رشكة لوكهيد مارتن؟
األوسط  الرشق  يف  الناجحة  مشاريعنا  بعض  تشمل 
والصيانة،  الدعم  ألجل  محليا  مملوكة  مصادر  تطوير 
أنظمة  إصالح  وقدرات   Sniper التهديف  نظام  مثل 
كام  املنطقة.  يف  تأسيسها  عىل  ساعدنا  التي  أباتيش، 
عملنا منذ فرتة طويلة مع مبادلة هنا يف دولة اإلمارات 
وكان  محلية،  طريان  قدرات  إلقامة  املتحدة  العربية 
مثرياً  املجال  هذا  يف  اإلمارات  أحرزته  الذي  التقدم 

لإلعجاب حقاً.

ما هي أهداف رشكتكم يف معرض ديب للطريان 2017؟
عدد  الطريان يف  مــعارض  من  العــديد  يف  نشارك  إننا 
من البلدان، وديب واحدة من هـــذه املدن املفـــضلة 

لديــنا.
ونحن نتــطلع إىل التفاعل مع العمالء من هذه املنطقة 
مارتن مساعدتهم  لوكهيد  ومناقشة كيف ميكن لرشكة 

عىل تلبية متطلباتهم الحالية والناشئة.
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يتم عرض الذخائر االنزالقية الذكية SmartGlider للمرة األولى 
في معرض دبي للطيران، وتمثل هذه الذخائر استجابة للحاجة 
المتزايدة إلى الدقة، ولضغوطات الحروب الحديثة والصراعات 

غير المتماثلة، حيث تجمع بين متطلبات التقليل من األضرار 
الجانبية إلى أدنى حد والحاجة إلى مدى آمن يتم منه اختراق 

المجال الجوي المعادي. يبلغ وزن المقذوف 120 كجم، 
وتستطيع الطائرة المقاتلة الواحدة أن تحمل ما يصل إلى 18 
مقذوفًا خفيفًا من ذخائر SmartGlider، لتوفير القدرة على 

إغراق وإشباع الدفاعات الجوية المعادية.

شركة MBDA تطلق 
ذخائرها االنزالقية 

SmartGlider الذكية

أول  نظام Mistral ATLAS-RC يف  كذلك سيتم عرض 
أفضل  لتوفري  مصمم  نظام  وهو  املعرض،  يف  له  ظهور 
ويستخدم  الجوي.  للدفاع  املدى  قصرية  تشغيلية  قدرة 
هذا النظام صاروخ ميسرتال Mistral  وبرج إطالق يتم 
التحكم به عن بعد، ويسمح بتشغيل النظام بأمان وكفاءة 
من داخل مقصورة العربة أو عن بعد، من خالل محطة 

عمل متنقلة متاماً ومواكبة ألحدث التقنيات املتطورة.

من  للسفن  املضاد  صاروخها   MBDA ستعرض  كام 
طراز Marte-ER ، الذي يناسب املستخدمني يف منطقة 
الصاروخ  حمل  وميكن  البعيد.  مداه  إىل  بالنظر  الخليج 
من قبل الطائرات الثابتة الجناحني، والطائرات املروحية، 
أو  الساحلية  البطاريات  أو يف شكل تصميم سطحي من 
السفن البحرية؛ حيث يوفر املرونة التي تتطلبها الجيوش 
وتصل  رشقات،  يف  برسعة  إطالقه  أيضا  وميكن  الحديثة. 

حمولة الطائرة النفاثة الرسيعة الواحدة إىل ستة صواريخ.
وبالنسبة إىل الطائرات النفاثة الرسيعة، سيتم يف املعرض 
يتعدى مداه   الذي   MBDA من Meteor عرض صاروخ
وقد   .BVRAAM طراز  من  جو   – الجو  صاروخ  مدى 
أسهم صاروخ Meteor -  مبحركه الصاروخي الفريد من 
نوعه وأوسع منطقة “ال هروب” بني صواريخ الجو - جو 

يف العامل - يف إعادة تعريف قواعد القتال الجوي.

وتعتزم »مبادلة« خالل فعاليات معرض ديب للطريان اإلعالن 
عن مبادرات جديدة من شأنها أن تفتح الباب عىل مرصاعيه 
أمام مرحلة جديدة من منو قطاع صناعة الطريان يف إمارة 
أبوظبي، حيث ستكشف الرشكة عن مبادرات تطلق للمرة 
األوىل، ورشاكات اسرتاتيجية وإنجازات يف مشاريعها. وتشمل 
قامئة أبرز ما ستعلن عنه الرشكة عزمها دخول مجال تصنيع 
التقنية  ذات  املحركات  مكونات  وتصنيع  املتقدمة،  املواد 
قطاع  يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  واستخدام  العالية، 
صناعة الطريان. كام ستقوم مبادلة أيضاً، باستعراض خدماتها 
إىل  إضافة  مرة،  والعاَ واإلصالح  الصيانة  مجال  يف  املحسنة 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف  التطورات  أحدث 
يف  واعدة  إمكانات  لها  سيكون  والتي  النظيفة،  والطاقة 

قطاع صناعة الطريان.
الرئيس  القبييس،  الله  عبد  خالد  قال  املناسبة،  هذه  ويف 

التنفيذي لقطاع صناعة الطريان والطاقة النظيفة وتكنولوجيا 
»من  لالستثامر«:  »مبادلة  برشكة  واالتصاالت  املعلومات 
من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تستفيد  أن  الطبيعي 
الطرق بني دول  الجغرايف االسرتاتيجي عىل مفرتق  موقعها 
العامل ليك تتحول إىل مركز عاملي لصناعة الطريان. ومتاشياً 
االقتصادية  والرؤية   ،»2021« اإلمارات  رؤية  من  كٍل  مع 
2030 إلمارة أبوظبي، اللتني تهدفان إىل تنويع االقتصاد يف 
الدولة، فإننا فخورون مبساهمتنا الحيوية يف ترسيخ أسس 
قطاع جديد صناعي يف إمارة أبوظبي، حيث منا هذا القطاع 
من بدايات متواضعة ليصبح معرتفاً به عاملياً، ويتمتع بقدرة 

تنافسية مميزة«.
ترسيخ  يف  مساهمتها  »مبادلة«  تواصل  »سوف  وأضاف: 
الطريان،  صناعة  مجال  يف  أبوظبي  إلمارة  العاملي  الحضور 
وذلك يف إطار سعينا املستمر إىل تعزيز رشاكاتنا مع الرشكاء 

تصادف دورة العام 2017 من معرض دبي للطيران مرور الذكرى السنوية 
العاشرة على إطالق شركة مبادلة لالستثمار ألعمالها واستثماراتها في 

مجال صناعة الطيران. وتأتي هذه الذكرى لتختتم عقد من الزمن نجحت خالله 
الشركة في االستثمار االستراتيجي، الذي أسهم في تعزيز نمو وازدهار 

قطاع صناعة الطيران في إمارة أبوظبي، حيث يتجسد هذا النمو في العديد 
من المشاريع والمبادرات الناجحة مثل شركة »ستراتا للتصنيع«.

"مبادلة" تحتفي بمرور 10 سنوات على 
إطالق عملياتها في مجال صناعة الطيران

العامليني واالستفادة من خرباتنا التجارية والرتكيز عىل توليد بالتزامن مع دورة العام 2017 من معرض دبي للطيران
العائدات ملساهمينا«.

وتعليقاً عىل دخول قطاع صناعة الطريان يف »مبادلة« املرحلة 
صناعة  وحدة  رئيس  العلامء،  بدر  قال  النمو،  من  التالية 
الطريان يف قطاع صناعة الطريان والطاقة النظيفة وتكنولوجيا 
»إن  لالستثامر«:  »مبادلة  رشكة  يف  واالتصاالت  املعلومات 
العوامل األكرث أهمية يف صناعة الطريان العاملية تتمثل يف 
التنافسية والنمو. لذا تسعى »مبادلة« باستمرار إىل تقديم 
تتميز  ليك  الرابعة،  الصناعية  الثورة  عىل  باالعتامد  حلول 
هذه  يف  العامليني  املنافسني  طليعة  يف  وتبقى  عروضها  يف 
االصطناعي  الذكاء  مثل  الجديدة  التقنيات  إن  الصناعة. 
والروبوتات تؤدي دوراً إحاللياً يف مختلف القطاعات، ونحن 
ننوي االستفادة منها، لضامن أن تكون منتجاتنا وخدماتنا 

مواكبة لعرصنا التكنولوجي املتنامي برسعة«.
ويغطي قطاع صناعة الطريان والطاقة النظيفة وتكنولوجيا 
واستثامرات  أعامل  »مبادلة«  يف  واالتصاالت  املعلومات 
النظيفة،  والطاقة  الطريان،  صناعة  مجاالت؛  يف  الرشكة 
والخدمات  واملرافق،  واالتصاالت،  املعلومات  وتكنولوجيا 
واعدة  فرصاً  توفر  أن  األعامل  هذا  شأن  ومن  الدفاعية. 
الطاقة  أبحاث  مثل  التعاون،  آفاق  الستكشاف  للقطاع 
املعلومات واالتصاالت،  تكنولوجيا  والتطورات يف  النظيفة 
مختلفة ومشاركة  قطاعات  بني  للتعاون  املجال  يتيح  مام 

أحدث األبحاث.
مرنة  منظومة  منو  نشهد  »إننا  قائالً:  العلامء  بدر  واختتم 
من  ستمّكننا  التي  والخدمات  املنتجات  من  ومتقدمة 
النجاح يف قطاع صناعة الطريان يف اإلمارات. وستساعد هذه 

املنتجات والخدمات بدورها عىل تطوير قطاعات أخرى،.



20
17

بر 
فم

نو
   
ان
طير

 لل
ي
دب
ض 

عر
 م
بة
س
منا

ة ب
ص
خا
ة 
شر

ن

21

مع  حرصية  مقابلة  الوطن”  “درع  مجلة  أجرت  وقد 
السيد/ شاه زاد ظفر، مدير إدارة األمن السرباين برشكة 
ومفاهيمه  أفكاره  طرح  الذي  إنك،  إنرتىاشونال  ريثون 
حول أهمية األمن السرباين. فيام ييل مقتطفات من تلك 

املقابلة:

»درع الوطن«: ما مدى أهمية أمن املعلومات بالنسبة 
لعامل اليوم الشديد الرتابط؟

ميثل األمن السرباين تهديدا خطريا عىل العامل يف الوقت 
يف  التهديدات  تلك  مواجهة  يف  الحل  ويكمن  الحايل، 
تعاون الدول مع بعضها البعض واعتامد تقنيات مبتكرة 
القادرون  الخربة  وأصحاب  املاهرون  فاألفراد  جديدة. 
درء  عىل  قادرون  عميقا  فهام  العمل  بيئة  فهم  عىل 
عليه،  املرتتبة  التحديات  ومواجهة  السرباين  الخطر 
واإلجراءات  العمليات  أمتتة  إمكانية  يتيح  الذي  األمر 
العمل عىل مواجهة هذا  بيئة  لتعزيز قدرة  الزمن  عرب 

التهديد.

املختلفة  الصناعية  القطاعات  هي  ما  الوطن«:  »درع 
ألمن  الدويل  واملعرض  املؤمتر  يف  شاركت  التي 
االهتامم  حجم  عىل  إطالعنا  ميكنكم  هل  املعلومات؟ 

الذي ولده هذا املؤمتر يف املجال األمني؟
حضورا  املعلومات  ألمن  الدويل  واملعرض  املؤمتر  شهد 
دولة  يف  الحكومية  والهيئات  الجهات  جانب  من  قويا 

هيئة  مثل  عدة  جدهات  مشاركة  شهد  كام  اإلمارات، 
والدفاع  الطائرات  وصناعة  الالسلكية  االتصاالت 
والخدمات املالية والرعاية الصحية. كام شاركت العديد 
من الرشكات يف االجتامعات الفنية بهدف عقد جلسات 
حول  األفكار  وتوحيد  بلورة  بغرض  نقاش  وحلقات 

القضايا الساخنة.

»درع الوطن«: تعترب رسقة الهوية من أخطر التهديدات 
التي تتعرض لها الرشكات واألفراد عىل حد سواء، فهل 

تتعامل الرشكة مع هذه القضية.
عنارص  وسالمتها  وجاهزيتها  املعلومات  رسية  تعترب 
العنارص  تلك  وتحتل  السرباين،  لألمن  بالنسبة  أساسية 
موقع القلب بالنسبة للقضايا املتعلقة بالهوية. فرسقة 
الهوية من وجهة نظر املستهلك تشكل مصدر قلق كبري، 
ولكن مثة وعي كبري بهذه القضية بني أوساط الشباب 
يف دولة اإلمارات طبقا ملا أظهرته نتائج االستبيان التي 
ألمن  الدويل  واملعرض  املؤمتر  انعقاد  أثناء  عرضناها 
املعلومات. فقد أظهر االستبيان الذي أجريناه يف دولة 
يتعلق  فيام  املواطنني  بني  كبري  وعي  وجود  اإلمارات 
بقضايا األمن السرباين عموما، فضال عن وجود وعي كبري 
التي يتم نرشها عىل صفحات  بحوادث األمن السرباين 

الجرائد.
التي يقدمها  »درع الوطن«: ما هي الفرص الوظيفية 

األمن السرباين للشباب اإلمارايت؟

نظرائهم يف  ميال من  أكرث  اإلمــارايت  الشــباب  يعـــترب 
األمن  مجال  يف  عمـل  فرصة  لقبول  العامل  دول  بقية 
السرباين طبقا الستبيان أجرته مؤخرا رشكة ريثون ورشكة 
لألمن  األمرييك  الوطني  واالتحاد  بوينت«  »فورس 
 )U.S. National Cyber Security Alliance NCSA السرباين
نجاحا  حققت  اإلمارات  دولة  أن  االستبيان  ووجد 
باالنخراط  الشباب  إقناع رشيحة كبرية من  ملحوظا يف 
الختبار  الفرصة  متنحهم  التي  والفعاليات  األنشطة  يف 
ميولهم ومدى قدرتهم عىل تويل وظائف يف مجال األمن 
السرباين. وتدين دولة اإلمارات بالشكر والفضل لقادتها 
امللهمني عىل التقدم الذي تم إحرازه عىل صعيد تكريس 

الوعي بني أوساط الشباب.
واملعرض  املؤمتر  وأهمية  بحجم  مؤمترات  عقد  أن  كام 
يعكس  اإلمارات  أرض  عىل  املعلومات  ألمن  الدويل 
والتقدم  السرباين  لألمن  الدولة  توليها  التي  األهمية 

التكنولوجي.

التي سرتكز عليها رشكة  البؤرة  »درع الوطن«: ما هي 
ريثون يف معرض ديب للطريان؟

ريثون  رشكة  تعتزم  السرباين،  األمن  مبجال  يتعلق  فيام 
تقديم بيان عميل تحت اسم »كل جانب من الجوانب 
األهمية  أوجه  عىل  الضوء  سيسلط  الذي  السربانية« 
القطاعات  عىل  تأثريه  ومدى  السرباين،  لألمن  املتعددة 

املختلفة مثل الطريان والدفاع.

تبوأت شركة ريثون مركز الصدارة في مجال أنظمة األمن السبراني )اإللكتروني( في المجاالت المختلفة ومن 
بينها الدفاع. فبعد مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي ألمن المعلومات RSA Conference الذي يعقد 
بالتعاون مع الهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني في إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات، وهو الحدث الذي يحظي 
بتقدير واهتمام عالميين في مجال أمن تقنية المعلومات، حرصت شركة ريثون أيضا على المشاركة في دبي 

للطيران بهدف تسليط الضوء على التهديدات السبرانية )اإللكترونية( في جميع أنحاء العالم، ومدى قدرة 
أنظمتها المتقدمة على مواجهة التحديات السبرانية التي يواجهها العالم اليوم. 

شركة )RAYTHEON( تتبوأ الصدارة 
في مجال األمن السبراني
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كل یوم، یعتمد العمالء العسكریون والتجاریون في المملكة العربیة السعودیة على 
حلول روكویل كولینز. وقد استطعنا عبر وجودنا في المملكة العربیة السعودیة ألكثر 

من ۲۰ سنة – بما في ذلك المكاتب المحلیة والشركاء الصناعیین -االلتزام بتلبیة 
احتیاجاتكم والمساعدة في تأسیس الدفاع المحلي وصناعة الطیران.
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والعضو  الرئيس  نائب  ألرب،  كلود  قال  السياق،  هذا  يف 
Rock- ، عن رشكة   EUMEA “يوميا” لرشكة   ململنتدب 
ليس   – العام  هذا  يف  نقوم  “سوف   :  well Collins
األمد  طويل  - التزامنا  أيضاً  بل  فحسب  حلولنا  بعرض 
نطاق  وتوسعة  األعامل،  مجال  يف  أقوى  عالقات  ببناء 
حضورنا يف الرشق األوسط. ونتطلع قدماً إىل إطالق عدد 
من اإلعالنات املهمة خالل فرتة املعرض تعكس السوق 

املتنامية برسعة ملنتجاتنا وخدماتنا يف املنطقة”.
التهديف  أو  املعركة  ساحة  يف  االتصاالت  مجال  يف  أما 
ابتكارات  عىل  املنطقة  يف  العمالء  فيعتمد  املالحة،  أو 
وصالت  مجال  يف  وذلك  لعقود،   Rockwell Collins
البيانات التكتيكية، وأجهزة الالسليك املعرفة بالربمجيات، 
استخدام  ويتم  التشويش.  ملكافحة  املتقدمة  والحلول 
نظم إلكرتونيات الطريان واالتصاالت يف الرشكة عىل منت 
العديد من الطائرات العسكرية واملروحيات املوجودة يف 
الخدمة يف املنطقة. كام توفر الرشكة أيضاً وصالت بيانات 

تكتيكية متعددة مثل لينك 11 و لينك 16 و لينك 22.
للجيل  بالرتويج  املعرض  Rockwell Collins يف  وتقوم 
مستويات  توفر  التي  الطريان  إلكرتونيات  من  القادم 
معززة من السالمة والكفاءة التشغيلية، فضالً عن حلولها 
التي تهدف إىل تزويد الطيارين باملعلومات املناسبة يف 
الوقت املناسب، مثل شاشات العرض الرأسية ذات الرؤية 
الطريان  أثناء  األمامية  الرؤية  من  متكن  التي  الرتكيبية، 
الهبوط، أو أنظمة الصوت والبيانات  منذ اإلقالع وحتى 
اآلمنة واملوثوقة من أجل استمرارية اتصال املشغلني يف 
أيضاً   Rockwell Collins وتقوم  العامل.  أنحاء  جميع 
والتعرف  اللمس،  شاشات  تقنيات  يف  املساعدة  بتقديم 
واجهات  من  كاملة  مجموعة  وهناك  األصوات،  عىل 
الربط البينية الجديدة بني اإلنسان واآللة يف طريقها إىل 

االستخدام عىل منت الطائرات.

األوسط  الرشق  يف  الطريان  معظم رشكات  اختارت  وقد 
وأجهزة  لالتصال،   Rockwell Collins معدات 
عىل  املالحية،  الالسلكية  البيانات  ووصالت  االستشعار 
منت طائرات B737، B777، A320، A330 و A380. كام 
توفر الرشكة محتوى قياسياً كبرياً للطائرات تطلبه جميع 
يف  مبا  األوسط،  الرشق  يف  النمو  الطريان رسيعة  رشكات 
  B737 MAX و B747-8 و B787 و A350 ذلك طائرات

و B777X الجديدة.
Rockwell Col-  مما يف سوق الطائرات التجارية، فتعترب

املقصورة،  وأنظمة  الطريان  إلكرتونيات  يف  رائدة   lins
Bombar-  تتتمتع مبواقف قوية عىل طائرات سلسلة 

بشهرة  تحظى  التي   ،  dier Challenger 600 series
كبرية يف املنطقة.

أما فيام يتعلق بالديكورات الداخلية للمقصورة، فتعترب 
 B/E عىل  االستحواذ  بعد   – اآلن   Rockwell Collins
الرشكات  أكرب  إحدى    -  2017 عام  يف    Aerospace
ملقصورات  الداخلية  للمنتجات  املصنعة  العاملية 
وتشمل  األعامل.  رجال  وطائرات  التجارية  الطائرات 
مجموعتها الواسعة من العروض مقاعد مقصورة الطائرة، 
واإلضاءة والحلول الهندسية، وأنظمة األكسجني، وإعداد 
األغذية واملرشوبات، ومعدات التخزين، وأنظمة املطابخ، 

وأنظمة املياه والنفايات، وأنظمة الحاممات املتقدمة.
وتقدم Rockwell Collins حلوالً لعمالئها لضامن تدفق 
آمن وموثوق ومرن للبيانات يف الوقت املناسب، لتمكني 
الطيارين ورشكات الطريان، واملرسلني، واملخططني، وإدارة 

الحركة الجوية، من اتخاذ قراراتهم عن خربة.

شركة Rockwell Collins تعرض أحدث 
المقصورات وقمرات القيادة من تصنيعها

تقوم روكويل كولينز Rockwell Collins  )منصة عرض رقم 1540(، وهي شركة رائدة في مجال التزويد 
باالتصاالت واإللكترونيات الجوية للعمالء العسكريين والتجاريين في منطقة الشرق األوسط، بعرض أحدث 

الحلول لقمرة القيادة واالتصاالت والمقصورة واالتصال في معرض دبي للطيران.
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الرادار  أنظمة  للرشكة  األساسية  التقنيات  وتشمل 
وأنظمة  الجوية،  األحوال  ومراقبة  األرضية  للمراقبة 
متييز العدو من الصديق IFF، وكذلك أنظمة االتصاالت 
الجوية والالسلكية والخاصة باملركبات واملصممة للعمل 

يف البيئات الوعرة واملليئة بالتحديات.
Tele-  ممن جانبه رصح كيفن ماك سويني، من رشكة
phonics، ملجلة “درع الوطن« عىل هامش معرض ديب 
 Telephonics للطريان بأن سعة نطاق محفظة منتجات
وواسعة  متنوعة  مجموعة  لتلبية  فرصة  يوفر  وتنوعها 
املعدات  لصانعي  والتصنيعية  التقنية  االحتياجات  من 
والتجارية يف  والعسكرية  الحكومية  والرشكات  األصلية 

أنحاء العامل.”
Tele- رشكة تقنيات  نرش  “يتم  سويني:  ماك   أأضاف 

تشمل  البيئات  من  واسعة  مجموعة  عرب   phonics
والبحرية  واألرضية  الجوية  والتطبيقات  االستخدامات 
العمالء،  من  جداً  عريضة  لقاعدة  الدعم  توفر  التي 
والدفاعية،  الفضائية،   / الجوية  القطاعات  تشمل 
والحكومية، والتجارية. وقد تطور الفهم والخربة املتميزة 
لدى Telephonics يف مجال تقنيات الرادارات، وربط 
البيانات، وإدماج وتكامل أنظمة االستشعار، فضالً عن 
الخربة  من  طويلة  عقود  عرب  وذلك  املهام،  متطلبات 
سمحت لنا بتقديم أنظمة رادار مراقبة بحرية وأرضية 
متطورة وناضجة، غري أنها مبتكرة، وأنظمة متييز العدو 
من الصديق، وأنظمة اتصاالت، أسهمت جميعاً يف دعم 

احتياجات املهام يف جميع دول العامل.”
وأضاف أيضاً معلقاً عىل املشاركة الواسعة النطاق لرشكة 
تقوم  “سوف  للطريان:  ديب  معرض  يف   Telephonics
 ،NetCom للمركبات  االتصاالت  نظام  بعرض  الرشكة 
تعزز  التي   TruLink الالسلكية  االتصاالت  وأنظمة 
املحاربني  متكني  خالل  من  املحيطي  أو  الظريف  الوعي 
وسوف   .ANC بتقنية  الصوتية  االتصاالت  إدارة  من 
 SDI نقوم أيضاً بعرض نظامنا لالتصاالت الرقمية اآلمنة
الطاقة،  ومنخفض  الوزن  خفيف  نظام  وهو   ،system
يتميز بقابليته للتطوير والتوسع وبتنوع استخداماته يف 

الطائرات الثابتة الجناح والعمودية.
تقنياتها  أحدث  بعرض   Telephonics رشكة  تقوم 
ألنظمة متييز العدو من الصديق، وتشمل نظام الكشف 
مراقبة  نظام  يعترب  الذي     ,PDRS السالب  والتقارير 
وجهاز   ،  )ADS-B(القنوات ومتعدد  تابع  آيل  وبث 
واملالحة  التهديف  ونظام   ،UAT واالستقبال  اإلرسال 
 Mode 5 Level 2 squitter reporting and cueing
فقط،  استقبال  كنظام   PDRS نظام  ويعمل   .system
املدنية  للطائرات  الظريف  الوعي  خاصية  يوفر  حيث 
االستجواب  رسائل  فعال  بشكل  ويزيل  والعسكرية، 
للرتددات الالسلكية يف الجو. وأضاف ماك سويني: “من 
MOSA-  وواعي رسورنا أيضاً إطالق تقنيتنا للرادارات

IC AESA-based radar يف املعرض”.
وقال أيضاً: “تدعم Telephonics منتجاتها طوال فرتة 
بضامن  متاماً  وتلتزم  املنتجات،  لهذه  الحياتية  الدورة 
ومثايل  فعال  نحو  عىل  التعامل  من  عمالئها  متكني 

الدورات  من  مختلفة  أنواعاً  نقدم  “إننا  تقنياتها.  مع 
منشآتنا  يف  أو  العميل  موقع  يف  سواء  التدريبية، 
التدريبية، وذلك بهدف إكساب عمالئنا املعرفة والخربة 
التي يحتاجون إليها لتنفيذ مهام التشغيل والصيانة بثقة 

وإتقان”.
املتقلبة  الحالية  العاملية  األجواء  إن  سويني  ماك  وقال 
تتطلب  لها،  املصاحبة  واألخطار  والغامضة،  باستمرار 
االتصاالت  أنظمة  فإن  وعليه  وموثوقة.  مبتكرة  حلوالً 
السلكية والالسلكية املتطورة لرشكة Telephonics توفر 
العامل.  الدفاعية عرب  للمنصات  الرقمي  الفقري  العمود 
وباإلشارة إىل التحديات التي ميثلها اإلرهاب لألمن، قال: 
إن Telephonics متلك الخربة وتسعى بنشاط لضامن 
السيرباين  الفضاء  يف  املرنة  وتقنياتنا  منتجاتنا  تلبية 
التهديدات  مبواجهة  املرتبطة  الفريدة  لالحتياجات 
غري  واألنشطة  العاملي  اإلرهاب  يسببها  أن  ميكن  التي 

القانونية األخرى.

:Telephonics شركة
الريادة في تقنيات الدفاع

ما زالت شركة Telephonics تزود الحكومات والشركات العسكرية والتجارية بمجموعة 
واسعة من الحلول التقنية المتطورة في مجال الطيران والدفاع، حيث يتم نشر منتجات 

Telephonics في بيئات متنوعة.


