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خطوطنا الوطنية جمتمعة هي األكرب 
عامليًا والتغريات االقتصادية لصاحلنا  

قال صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب رعاه الله تعقيبا ع��ى الصفقات التاريخية 

لناقالت اإلمارات خالل معرض ديب الدويل للطريان التي بلغت أكرث من »500« 

طائرة بقيمة »650« مليار درهم" إن دولة اإلمارات لديها رؤية متفردة حتى 

الع��ام 2021 لتصب��ح من أفض��ل دول العامل وإن لدينا طموح��ات اقتصادية 

عاملية يف عدة قطاعات منها قطاع الطريان وأن السبع سنوات القادمة ستكون 

حاسمة لتصبح اإلمارات العبا اقتصاديا رئيسيا يف العامل ". 

وأضاف سموه " صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظ��ه الله يقود مرحل��ة جديدة من النمو يف دولة اإلم��ارات وجميع فرق 

العم��ل يف كافة القطاعات واإلم��ارات تعمل وفق توجه��ات موحدة ورؤية 

واحدة وأهداف مشرتكة ".

وقال س��موه " اس��تثمرت الدولة عى مدار عقود يف بناء اإلنسان واليوم هذا 

اإلنسان ال يعرتف بكلمة املستحيل يف قاموسه قبل »42« عاما كانت الطائرات 

ش��يئاً غريباً عى أغلب شعب اإلمارات واليوم رشكاتنا الوطنية هي التي تقود 

القطاع عامليا نحن نس��تثمر يف املس��تقبل ونؤمن بأنفسنا نثق بشبابنا نسعى 

لتحقيق السعادة لشعبنا".

وأضاف صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " لدينا أفضل بنية 

تحتية يف الطرق عى مستوى العامل حسب التقارير واآلن نحن أصحاب أفضل 

الطرق يف األجواء أيضا يقولون الس��امء هي سقف الطموحات ونقول السامء 

واألجواء هي البداية فقط ". 

وقال س��موه " لدينا أفضل ش��بكات الطريان وأفضل ش��بكات املالحة وأفضل 

شبكات الطرق وأفضل الشبكات اإللكرتونية الذكية نحن نربط العامل.. ودولة 

اإلم��ارات لن تك��ون محطة نقل بني الرشق والغرب فقط بل س��تكون املركز 

االقتصادي الجديد يف وسط العامل وس��نكون العاصمة االقتصادية والسياحية 

والثقافية ألكرث من ملياري نسمة حولنا ".

قائد القوات البحرية يستقبل عددًا من كبار زوار املعرض
اس��تقبل اللواء الركن بحري ابراهيم س��امل املرشخ 

قائ��د الق��وات البحرية أمس مبكتب��ه مبعرض ديب 

للط��ريان 2013العميد مهندس ج��ون لوك كومرب 

يس��ون مدير ش��ئون الرشق االوس��ط يف مديرية 

التطوير الدويل الجوي لالدارة العامة للتس��ليح يف 

وزارة الدفاع الفرنسية والفريق أول الكسندر وايس 

وكيل وزارة التخطيط بوزارة الدفاع االملانية والوفد 

املرافق لهام. جرى خ��الل اللقائني الذين حرضهام 

عدد م��ن الضباط تبادل االحادي��ث واملوضوعات 

ذات االهتامم املش��رتك بني الجانني وسبل تطويرها 

من خ��الل انعقاد معرض ديب للطريان يف نس��خته 

الحالية واالكرب منذ انطالقته والذي يستقطب كبار 

الرشكات املصنعة النظمة الطريان يف العامل.
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قائد القوات اجلوية يستقبل عددًا من كبار ضيوف املعرض 

رئيس األركان يستقبل عددًا من كبار 
ضيوف معرض دبي للطريان

اس��تقبل اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان 

القمزي قائ��د القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 

باملع��رض أم��س كال عى ح��دة الفري��ق آلدو 

س��كيلونبريغ قائد القوات الجوية الس��ويرسية  

والفري��ق أول ج��وي طاه��ر رفيق ب��ت رئيس 

اركان القوات الجوية الباكس��تانية والفريق أول 

رودزن��ايل بن داو قائد الق��وات الجوية امللكية 

املاليزي��ة والفريق أول اليكس��اندر فايس وكيل 

وزارة أدارة التخطيط والسياسات بوزارة الدفاع 

االملاني��ة والفريق جي��ف براون رئي��س أركان 

القوات الجوية االس��رتالية والعميد ركن غسان 

ش��اهني قائد القوات الجوية اللبنانية والفريق 

أول فيكت��ور باندري��ف رئي��س أركان القوات 

الجوي��ة الروس��ية. وتم خالل اللق��اءات تبادل 

االحاديث ح��ول فعاليات املعرض واس��تعراض 

عالق��ات التع��اون املش��رتك يف مج��ال صناعة 

الط��ريان والتكنلوجي��ا املتقدمة والتي تش��هد 

تقدما ملحوظ��ا من خالل معارض الطريان التي 

استضافتها ديب يف السنوات املاضية.

اس��تقبل الفري��ق الركن حم��د محمد ثاين 

الرميث��ي رئي��س أركان الق��وات املس��لحة 

أمس مبكتبه مبع��رض ديب للطريان عدداً من 

كبار الضي��وف والش��خصيات الذين قدموا 

للمش��اركة يف فعاليات مع��رض ديب للطريان 

2013.   فق��د قابل كالً ع��ى حده الفريق 

أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني 

رئي��س أركان الجي��ش الوطن��ي الش��عبي 

الجزائ��ري والج��رال محمد أحمد الش��يخ 

الغ��زواين قائ��د األركان العام��ة للجي��وش 

املوريتاني��ة والل��واء الركن طي��ار غانم بن 

شاهني الغانم رئيس أركان القوات املسلحة 

القطرية والوفود املرافقة لهم.

جرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون 

بني اإلم��ارات العربية املتحدة والجمهورية 

الجزائري��ة و الجمهورية املوريتانية و دولة 

قطر وس��بل تفعيلها وتطويرها فيام يتعلق 

باملجاالت العسكرية والدفاعية.
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توازن داينامكس تتلقى طلبية من القوات 
املسلحة بـ 1.8 مليار درهم إلنتاج نظام الطارق

أعلنت القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتح��دة ع��ن تقدميه��ا طلبي��ة لرشك��ة توازن 

داينامك��س إلنت��اج أنظم��ة الط��ارق للتوجيه 

الدقي��ق للذخائر التقليدية املحمولة جوا وذلك 

بقيم��ة إجاملية تبلغ 1.8 ملي��ار درهم )) 500 

ملي��ون دوالر امرييك (( . يذكر أن نظام الطارق 

وال��ذي تقوم بتصنيعه رشكة ت��وازن داينامكس 

إح��دى رشكات مجموع��ة ت��وازن يتك��ون من 

مجموعة من األنظمة التي يتم ربطها بالقذائف 

الجوي��ة . ويوفر الطارق ملس��تخدميه كفاءات 

تش��غيلية عالية للعمل نهارا او ليال ويف مختلف 

الظ��روف الجوي��ة وذلك باس��تخدامه بتقنيات 

 )) G P S(( التوجي��ه بأنظم��ة تحديد املواق��ع

. ((  I N S (( وأنظمة املالحة بالقصور الذايت

وتأيت ه��ذه الطلبية يف إطار توجه��ات القيادة 

العام��ة للق��وات املس��لحة لدع��م الكف��اءات 

التصنيعية الوطنية  يف قطاع الصناعات الدفاعية 

واملس��اهمة يف توف��ري ف��رص عم��ل وتدريب 

مواطني الدولة واالستفادة من الخربات الكبرية 

الت��ي تتمت��ع بها ت��وازن يف مج��االت التصنيع 

والصناعات الدفاعية .

القوات املسلحة تعتزم شراء 
C 17A طائرتي غلوبال ماسرت

تعتزم القيادة العامة للقوات املس��لحة لدولة االم��ارات العربية املتحدة 

 C 17A توقيع عقد مع رشكة بوينغ لرشاء طائريت غلوبال ماسرت

وتأيت هذه الصفقة ضمن املس��اعي الحثيثة التي تقوم بها القيادة العامة 

للقوات املس��لحة لدولة االمارات العربية املتحدة لزيادة القدرة والنوعية 

لسالح الجو اإلمارايت .

القوات املسلحة توقع اتفاقية 
مع توازن لتزويدها بصواريخ تالون

وقعت القيادة العامة للقوات املس��لحة لدولة االمارات العربية املتحدة 

مع رشكة توازن عقدا تقوم مبوجبه االخرية بتوريد وتزويد القوات املسلحة 

بصواريخ تال��ون املوجهة بالليزر وقد تم تطوي��ر صواريخ تالون مبوجب 

برنامج مش��رتك للتطوير واإلنتاج بني القوات املس��لحة اإلماراتية ورشكة 

ريثيون ميسايل سيستيمز .

ووفق��ا لبنود العقد س��تقوم ت��وازن بالعمل عى التكام��ل التقني لنظام 

صواريخ تال��ون عى منظومة القوات املس��لحة للصواري��خ وكذلك عى 

آليات منر املدرعة واملصنوع��ة يف اإلمارات والتي تخدم مختلف وحدات 

القوات املسلحة باإلضافة إىل تنفيذ برنامج لتدريب أفراد القوات املسلحة 

عى تل��ك األنظمة . جدير بالذكر أن أنظمة صواري��خ تالون قد اجتازت 

بنج��اح االختبارات امليدانية وتعكف ريثيوم حالي��ا عى إجراء اختبارات 

الجدارة الجوية ألنظمة صواريخ تالون عى طائرات أباتيش العمودية 
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل نائب وزير الدفاع 
الييالروسي ورئيس األركان الليبي

استقبل الفريق الركن عبيد محمد عبدالله 

الكعبي وكي��ل وزارة الدفاع مبكتبه مبعرض 

ديب للطريان 2013 كال عى حدة اللواء اجور 

لوتيكوف نائ��ب وزير الدف��اع البيالرويس 

مدير التسليح للقوات البيالروسية   والوفد 

املرافق له و اللواء الركن عبد الس��الم جاد 

الله الصالح��ني رئيس االركان العام للجيش 

الليبي والوفد املرافق له.

وت��م خ��الل املقابلتني مناقش��ة املواضيع 

ذات االهتامم املشرتك  بني الجانبني .

حرض املقابلتني الفريق محمد عبدالرحيم 

العيل وكيل وزارة الدفاع املس��اعد واللواء 

الركن محمد ع��يل عبدالله العيىس مدير 

الش��ؤون املعنوية بوزارة الدف��اع واللواء 

الركن سليامن احمد سليامن املري .

ويف نهاي��ة املقابلت��ني ت��م تب��ادل الهدايا 

التذكارية بني الجانبني.

رئيس هيئة االمداد  يستقبل  رئيس شؤون الشرق األوسط 
يف مديرية التطوير لدي االدارة العامة للتسليح الفرنسي 

اس��تقبل س��عادة اللواء مهندس محمد حبيب 

س��لطان الجيالين رئيس هية االمداد يف القوات 

املس��لحة يف مكتب��ه مبعرض ط��ريان ديب 2013 

العميد مهن��دس بالن لوك كومربيس��ون مدير 

التطوير لدي االدارة العامة للتس��ليح الفرنسية 

والوفد املرافق له 

جري خ��الل اللقاء الذي حرضه عدد من ضباط 

القوات املسلحة  تبادل االحاديث واملوضوعات 

ذات االهت��امم املش��رتك ب��ني الجانبني وس��بل 

تطويره��ا يف مع��رض ديب للط��ريان وفعالي��ات 

املعرض يف نسخته الحالية  
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طائرة »عني الصقر« تقنية عاملية 
نفذتها سواعد إماراتية

دبي- درع الوطن
ش��هد مع��رض ديب للط��ريان 2013،  ابتكارات 

150 طالب��ا موهوباً، ميثلون  خريجي 5 دفعات  

من كليات التقنية العلي��ا، اجتمعت إبداعاتهم 

الذهنية، لينتج عنها طائ��رة "عني الصقر" ذات 

التقنية العاملية، بصناعة وطنية إماراتية خالصة.

ويف لقائهم مع "درع الوطن" أكد عدد من طلبة 

كلي��ات التقنية العليا الذين يدرس��ون يف مجال 

الطريان واملشاركني يف ابتكار طائرة "عني الصقر" 

أنهم  يتطلع��ون إىل االنتهاء من تصنيع الطائرة 

وتطري يف س��امء االمارات الع��ام املقبل 2014،  

ليس��جلها لنا  التاريخ، ونض��ع  أوىل بصامتنا يف 

بناء الوطن الغايل.

ويف التفاصي��ل ق��ام عبد الله ال��رساج وزمالؤه 

عبد الرحمن عارف واحمد عبد الله ومجموعة 

أخرى من طلبة التقنية العليا بإجراء بحوث من 

أجل بناء من��وذج أويل لطائرة تدريب مخصصة 

لراكب��ني، وتنوي تلك املجموعة املتحمس��ة بناء 

املودي��ل النه��ايئ لطائرتهم، متهي��دا إلطلقها يف 

العام 2014.

 وق��ال الطالب عبد الل��ه الرساج: ب��دا العمل 

يف ابتكار تل��ك الطائرة منذ الع��ام 2006، عى 

مجموع��ات مختلفة وفقا لخريج��ي الدفعات 

من العام 2006 حتى اآلن، مبش��اركة حوايل 20 

طالبا يف كل فص��ل درايس يعملون وفق برنامج 

مدروس للتنفيذ.

وأضاف عبد الله ال��رساج أن "عني صقر" طائرة 

من النوع الخفيف تستخدم بغرض التدريب، يف 

كلي��ات ومعاهد الطريان، بلغت كلفتها اىل 250 

أل��ف درهم، وتصل��ح كذلك للتصوي��ر الضويئ، 

وخدمة الش��خصيات الهامة، موضحا أن الوزن 

ال��كيل للطائرة 800 كيلو ج��رام تقريبا، ووزنها 

فارغا ح��وايل 450 كيلو جرام، ومداها 800 كم، 

والرسع��ة القصوى له��ا 90 عقدة يف الس��اعة، 

وس��عتها تكف��ي لفردي��ن، الطي��ار واملتدرب، 

وقدرتها تبل��غ  حوايل 115 حصانا، وأقىص مدى 

لها بدون خزان وقود اضايف يصل إىل 500 كم.

ومن جانب��ه لفت الطالب أحم��د عبد الله إىل 

أن الطائرة لديها ماكينة روتكس  914 منساوية 

الصن��ع، وامل��راوح مصنع��ة من كرب��ون فايرب 

للطائ��رات، وأق��ىص ارتفاع له��ا 10 آالف قدم، 

وااللومنيوم يت 6، واإلطارات قابلة للطي، موضحاً 

أن دراس��تهم تركز عى صيانة  الطائرات حيث 

متث��ل أهمية كبرية يف مج��ال تخصصنا، وتعتمد 

علي��ه دول  العامل  يف صناع��ة الطريان، ونتطلع 

إىل تحقي��ق املزيد من النجاح  يف ش��تى بلدان 

العامل. وعى جان��ب أخر ابتكر عدد من الطلبة  

ذات الكلي��ات "طائرة بدون طيار"، لتس��تخدم 

يف عمليات االستكشاف واالستطالع واملراقبة يف 

املجاالت العس��كرية. من جانبهام قال الطالبان 

أحمد إسامعيل ونارص الهاشمي، أن االبتكار بدأ 

منذ عام 2011، مبشاركة 20 طالبا، وهي مازالت 

يف حي��ز التصنيع حيث تحتاج اىل ماكينة تعمل 

بق��وة 100يس يس، وأقىص ارتف��اع لها 16 الف 

قدم، ورسعتها 80 ميل يف الساعة، والحد االقىص 

120، وتعمل وف��ق برمجه معينة ويتم التحكم 

فيه��ا من خ��الل الكمبيوتر او جهاز الس��يطرة 

الذايت.

صنعها طلبة »التقنية 
العليا« وتنطلق 2014
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مرياج 3 .. مقاتلة فرنسية حتقق جناحات باهرة 

وزير الدفاع اجليبوتي يشيد بجهود 
اإلمارات اإلغاثية واإلنسانية الدولية

 ،)Dassault Mirage III( داس��و م��رياج الثالث��ة

طائرة مقاتلة نفاثة صممت يف فرنسا بواسطة رشكة 

داسو الفرنس��ية لصناعة الطائرات يف الخمسينات 

من القرن العرشين. وكانت من الطائرات املقاتلة 

الناجحة وتم بيعها إىل العديد من القوات الجوية 

األجنبية وظلت يف خطوط اإلنتاج لعرش س��نوات 

كامل��ة. وما زالت بعض القوات الجوية تس��تخدم 

ه��ذه الطائرة أو أياً م��ن تعديالتها املختلفة، مثل 

األرجنت��ني والغابون وباكس��تان )أكرب مس��تخدم( 

وبريو وتشييل وفنزويال وكولومبيا وليبيا ومرص.

ونش��أت عائلة امل��رياج الثالثة، نتيجة لدراس��ات 

الحكومة الفرنس��ية التي بدأت عام 1952 وأمثرت 

ع��ام 1953 يف خصائ��ص طائ��رة اعرتاضية خفيفة 

الوزن وصالحة لجميع األجواء وتس��تطيع الصعود 

حتى 18,000 مرت يف ست دقائق.

وه��ي النس��خة املطورة م��ن امل��رياج الثانية بعد 

اس��تبعاد تصميمها، بتصميم أكرث طموحا وكفاءة 

أي امل��رياج الثالثة، والتي كانت أثقل ب 30 % من 

املرياج األوىل ومزودة باملحرك الجديد )س��نيكام-

أتار( واملزود بغرفة احرتاق مساعدة والذي يعطي 

قوة دفع مبقدار 43.2 كيلو نيوتن. 

واش��تملت املرياج الثالثة عى عدة مبادئ جديدة 

يف الطريان لتقلي��ل املقاومة، وت��م عمل تغيريات 

يف قط��اع الطائرة لتكون متدرجة وانس��يابية قدر 

اإلمكان ليجعلها تبدو نحيلة الخرص، وهو الش��كل 

الشهري للعديد من الطائرات الفوق- صوتية.

حوار : الرائد ركن / يوسف 
جمعة احلداد 
أكد وزي��ر الدفاع الجيبويت حس��ن درار هفنة أن 

ب��الده تدعم بش��كل كامل ومبارش ملف ترش��ح 

مدينة ديب الس��تضافة معرض إكس��بو 2020 وقال 

يف ح��وار مع النرشة اليومية الت��ي تصدرها مجلة 

درع الوطن خالل املعرض إن بالده تسعى لتعزيز 

العالقات العسكرية  املش��رتكة مع دولة اإلمارات 

العربية املتح��دة والتي ترتكز حالي��ا عى تدريب 

الضباط , ك��ام أكد الوزير الجيب��ويت عى عالقات 

التعاون  العميقة مع املستش��فيات العسكرية يف 

اإلمارات ، وسعيه الحثيث لتعزيز هذه العالقات , 

وزيادة عدد الضباط الخريجني من اإلمارات. 

وح��ول انطباعاته حول مع��رض ديب للطريان أكد 

أن��ه ألول مرة ي��رى معرضا به��ذا الحجم ونوعية 

املشاركني وعددهم والذي يزيد دامئا يف كل دورة . 

وأك��د الوزير الجيب��ويت أن دولة االم��ارات تلعب 

دورا كبريا يف مس��اعدة العرب واملس��لمني والدول 

املجاورة 

وأشار الوزير إىل أن العالقات االلثنائية بني البلدين 

تس��ودها الروح االخوي��ة وروح الصداقة واملحبة 

وخاص��ة يف العرش س��نوات االخرية ع��ى الصعيد 

االقتصادي وخاصة الرشاكة مع مواىنء ديب العاملية 

التي أصبحت رشيكا اسرتاتيجيا لحكومة جيبويت يف 

كل املجاالت كاملواىنء واالسواق الحرة والسياحة .

وأشار الوزير إىل أن تعزيز العالقات العسكرية بني 

اإلم��ارات العربية املتحدة وجيبويت  يأيت يف أولوية 

أهدافه خالل هذه الزيارة.

وزير الدفاع الجيبويت حسن درار هفنة يف لقاء خاص مع درع الوطن

أكد العمل عىل تعزيز 
التعاون العسكري

بني البلدين
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شركة إليرتونيكا تقدم حلوال موثوقة 
لتلبية احتياجات الدفاع احلديث 

حوار: شاكا برامود
تأسس��ت رشك��ة Elettronica _إليرتوني��كا عام 

1951، وهي إحدى ال��رشكات األوربية الرائدة يف 

إنتاج معدات الدفاع اإللكرتونية. وتعترب خربتها يف 

تصميم وإنتاج معدات وأنظمة الدفاع اإللكرتونية 

ع��ى مدى أكرث من 50 عاماً ضامناً لحلول موثوقة 

وفعال��ة لتلبي��ة االحتياج��ات املتغ��رية للدف��اع 

الحدي��ث. وقد تحدث إن��زو بينايني، رئيس رشكة 

Elettronica إىل "درع الوط��ن" ح��ول مش��اركة 

Elettronica يف معرض ديب لطريان، 

وأكد أن رشكة إليرتونيكا تشارك يف الدورة العارشة 

ملعرض ديب للطريان، جناح رقم 1743.

مش��ريا إىل أنها تتمت��ع دامئاً بعالق��ات وثيقة مع 

دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة من��ذ مثانينيات 

الق��رن امل��ايض عندم��ا أرىس فيلي��ب فاتالوتيش، 

مؤسس Elettronica، األساس لتعاون قوي ودائم. 

وه��ذا اإلرث ميك��ن Elettronica م��ن االعت��زاز 

بس��جل طويل األمد من املع��دات واألنظمة التي 

تزود بها القوات املس��لحة وسالح البحرية وإدارة 

االس��تخبارات بدولة اإلمارات. مؤكدا أنه من املهم 

الحفاظ عى حضور مس��تمر وراس��خ يف أي دولة، 

اآلن ويف املستقبل، من خالل تبادل مثمر للخربات، 

ولي��س مجرد بيع املنتجات. ولعل هذا خري جواب 

عن س��بب حضورنا الدائم يف معرض ديب للطريان، 

دورة تل��و ال��دورة. وع��ن انطباعاته ح��ول دورة 

املع��رض الحالية باعتبار أنها تختلف عن الدورات 

الس��ابقةأجاب إنزو بينايني : أعتقد أن هذا املقر 

الجدي��د مبوقعه املالئم ب��ني ديب وأبوظبي، وخالفاً 

للمق��ر الس��ابق، س��يمثل ميزة إضافي��ة للمعايري 

العالية جداً ملعرض ديب للطريان.

وع��ن  املنتجات التي س��ريكزون عليها يف املعرض 

قال : يعترب معرض ديب للطريان فرصة رائعة لعرض 

منتجات Elettronica التقني��ة املتطورة وحلولها 

املتقدم��ة، وس��وف تقوم Elettronica بتش��غيل 

فيديو ترويجي يف جناحها الذايت الحامية ملروحيات 

 Virgilius البح��ث واإلنق��اذ القتالية من إع��داد

and DIRCM systems  وس��وف يع��رض جناح 

Elettronica يف املعرض الحلول التالية:

Praetorian - : وهو نظ��ام الدفاع الذايت لطائرة 

Eurofighter Typhoon، وميك��ن الطائ��رة م��ن 

تقيي��م الس��يناريو الكهرطي��ي، ومن ث��م تنفيذ 

اس��تجابة آلية لتهديد واحد أو تهديدات متعددة 

يف مهام جو-جو أو جو-أرض.

The ELT/568: ه��و مجموع دفاع ذايت ومتبادل 

جوي، مصمم لتوفري قدرة دفاعية وهجومية فعالة 

للجيل األخري من الطائرات واملروحيات املقاتلة.

Virgilius: منص��ة متع��ددة متقدم��ة، مدمج��ة 

متاماً،للحرب اإللكرتونية، تستخدم تقنيات معالجة 

اإلشارات املتطورة والتقنيات الرئيسية التي تساعد 

عى تحقيق مستوى متفوق من األداء.

 ELT/572 DIRCM )Directional Infrared

 Elettronica اس��تجابة   :)Countermeasures

لصواري��خ الدف��اع الجوي املحمول��ة عى الكتف، 

والت��ي تعترب أحد التهديدات الرئيس��ية للمنصات 

الجوية، والتي تتم مواجهتها يف الحروب الالمتامثلة 

واألعامل اإلرهابية.

وأش��ار إنزو بيناين��ي إىل أن مع��رض ديب للطريان 

يعترب موقع��اً ممتازاً لالجتامع بالعم��الء والنظراء 

واملنافس��ني. وه��و يجم��ع ب��ني أرب��اب الصناعة 

الدفاعية من أي مكان يف العامل، ويتيح لهم الفرصة 

للتفاعل يف بيئة ذات مواصفات عاملية، مام يجعل 

املعرض فري��داً ورضورة ألية أعامل تريد أن تكون 

ظاه��رة للعيان. وق��د كان حضورنا يف معرض ديب 

للطريان يف غاية األهمي��ة للنجاح يف إبرام العديد 

من الصفقات يف هذه املنطقة.

وأكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلعب 

دوراً محورياً يف صناعة الدفاع، وتويل الدول يف هذه 

املنطقة كث��رياً من االهت��امم باحتياجاتها الدفاعية، 

وتبح��ث عادة عن أفضل الحل��ول وأكرثها تطوراً يف 

ه��ذه الصناع��ة. وميثل هذا أهمي��ة خاصة يف هذه 

الحقبة الجدي��دة التي تراجع فيها ال��دول الغربية 

باس��تمرار موازنتها الدفاعي��ة؛ ألن صناعتنا بحاجة 

إىل تحديات مس��تمرة من خ��الل مزيد من الطلب 

الطموح، وبذلك ميكننا زيادة التطوير التقني.

رئيس رشكة  إليرتونيكا مع درع الوطن

أكدت أن موقع املعرض 
عاملي الطراز واملواصفات
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1200 طالب وطالبة يزورون املعرض

دبي- درع الوطن
نظمت مديري��ة القوى البرشية للق��وات الجوية 

والدفاع الجوي عددا من الزيارات الخاصة ملعرض 

ديب الطريان 2013، والربامج التعريفية االرش��ادية 

املهنية،  لحوايل 1200 طالب وطالبة من املرحلتني 

اإلعدادي��ة والثانوية، بهدف تعريفهم عى س��الح 

الق��وات الجوية وأهميته وال��دور الذي يلعبه يف 

حامية الوطن.

"درع الوطن" رافقت مجموعات من طلبة مدرستي 

"يت أتش أس، وأس يت أي" من امارة أبوظبي وديب، 

باإلضاف��ة إىل طلبة معه��د التكنولوجيا التطبيقية 

يف ديب،  الذي��ن زاروا املعرض أمس يف يومه الثاين، 

وعربوا عن س��عادتهم مبش��اهدة عروض الطريان، 

وما اشتملت عليه الجولة من عروض ورشح حول 

ماهية العمل يف املجال الجوي، وأهميته يف حامية 

الوط��ن ودور املواط��ن نحو وطنه وم��دى والئه 

وحبه له.

ويض��م برنام��ج الزيارة حف��ل اس��تقبال للطلبة، 

تتبعه جولة ميدانية لالطالع عى أحدث الطائرات 

التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي، ومحارضة 

إرشادية القاها بعض قادة طائرات القوات الجوية 

للطلبة، حول كيفية الدراس��ة يف مج��ال الطريان، 

ومدى أهميتها ، والدور الذي تلعبه يف  ملستقبلهم،  

وكيفية التخطيط والوصول للهدف.

وتعرفت مجموعات الطلبة ع��ى القوات الجوية 

والدف��اع الج��وي، باإلضاف��ة اىل ارش��ادهم مهنيا 

بشكل صحيح من خالل الدراسة الجوية او العمل 

يف املجال ذاته مس��تقبال، حيث أن  اإلرشاد املهني 

يعني اكتش��اف قدرات واستعدادات وميول الفرد 

وتوجيهه خالل الدراس��ة، ويقوم اإلرش��اد املهني 

عى مبدأ وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.

ويف تعقي��ب لها عى ح��رص إدارات املدارس عى 

املش��اركة يف املع��رض من خ��الل دع��وة القوات 

الجوي��ة والدفاع الج��وي، ومدى أهمية االرش��اد 

املهني لهم يف ه��ذه املرحلة العمرية، أكدت كنيز 

العبدويل مدير إدارة اإلرشاد الطاليب بوزارة الرتبية 

والتعليم، إدخال اإلرش��اد التعليمي املهني ضمن 

برامج الدراس��ة لطلب��ة الثانوي متش��يا مع النهج 

العامل��ي يف هذا الصدد والذي يتج��ه نحو إدخال 

خدمات اإلرشاد األكادميي واملهني ضمن منظومة 

الخدم��ات، والربام��ج التي تق��دم للطالب بهدف 

صقل ش��خصيته وإكس��ابه العديد م��ن املهارات 

التي تس��اند وتدعم املعارف واملواد العلمية التي 

يدرسها، ونحن يف هذا املرشوع نحرص عى تزويد 

املرش��د املهني مبجموع��ة م��ن األدوات والربامج 

اإلجرائي��ة التي س��تنفذ للطلبة بهدف إرش��ادهم 

نحو التخصصات الدراس��ية الجامعية مع تسليط 

الض��وء عى التخصصات الن��ادرة أو التي  ال يقبل 

عليها عديد م��ن الطلبة يف حني أن خطط التنمية 

والتوطني يف الدولة تحتاج إىل العنارص الوطنية يف 

هذه التخصصات.

بدعوة خاصة من القوات اجلوية والدفاع اجلوي
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Saab 340 MSA طائرة ساب يف معرض دبي للطريان

بومباردييه أيروسبيس توقع اتفاقية 
مع طريان ساحل العاج لشراء 4 طائرات 

يف حدي��ث إىل ن��رشة مجل��ة درع الوطن رصح 

 )SAAB( جيم نيلسون املدير العام لرشكة ساب

ب��أن الرشك��ة تخ��دم الس��وق العاملي��ة بتقديم 

ع��دد من املنتجات والخدم��ات التي ترتاوح بني 

الدفاع العس��كري واألمن املدين، ولديها عمليات 

وموظف��ني يف كل ق��ارات العامل ومات��زال تتطور 

وتتحسن، وتحسن من تقنياتها الجديدة استجابة 

ملتطلب��ات زبائنها، ويتميز موظفوه��ا بالكفاءة 

واالحرتافية ومنهم من كان أصالً يعمل يف القوات 

املس��لحة - وقال بأن ما ش��جعهم عى العمل يف 

دولة اإلمارات ما وجدوه من فرص متاحة كام وأن 

لدينا رشكة يف الري��اض ويف عدد من دول العامل، 

ومن ضمن ما منارس��ه التدريب، ونحن ال نعمل 

بأسلوب املشاركة يف املرشوعات بل نحن نتعامل 

بأس��لوب أقرب إىل نظام املتعاق��د من الداخل ، 

ونحاول أن - نجد فرصاً للعمل مع رشكات كربى 

مثل مبادلة، ونحن ال نعمل عى تأس��يس رشكة 

ث��م نجع��ل كل العاملني فيها من الس��ويد وإمنا 

نحن نؤمن برضورة استخدام عدد من املواطنيني 

اإلماراتي��ني يف الرشكة، إذ أننا نفكر يف خلق رشكة 

عاملي��ة ولدينا حالياً مواطن��ة يف اإلمارات تعمل 

بالرشكة كمثال لسياس��ة التعيني املش��رتك، هذا 

وتقدم الرشكة بكونها دفاعية وأمنية طائرة ساب 

)Saab 340 MSA ( للمش��اركة يف مع��رض ديب 

للط��ريان الحايل 2013 ، وهي طائرة بحرية أمنية 

تساهم يف الحفاظ عى املياه اإلقليمية.

درع الوطن – أحمد علي:

 Bombardier( أعلنت بومباردييه أيروس��بيس

تصني��ع  رشكات  أب��رز  إح��دى   ،)Aerospace

الطائ��رات ع��ى املس��توى ال��دويل، أمس، عن 

توقيعها اتفاقية رشطية مع طريان ساحل العاج 

)Air Côte d’Ivoire(، الناقل الرسمي للدولة، 

ل��رشاء طائرتني م��ن طراز كيو 400 نكس��تجن 

)Q400 NextGen(، ووض��ع طلبي��ة اختيارية 

لطائرتني أخريني من نفس الطراز.

وبن��اء ع��ى الئحة األس��عار، تبلغ قيم��ة العقد 

للطائرتني التي ت��م تأكيد رشائهام من طراز كيو 

400 نكس��تجن حوايل 69 مليون دوالر أمرييك. 

ويف حال ت��م تأكيد طلبي��ة الطائرتني األخريني، 

ستصل قيمة العقد إىل 141 مليون دوالر أمرييك.

وقال رينيه ديكي��وري الرئيس التنفيذي لطريان 

س��احل العاج: تعد طائرتا كيو 400 نكس��تجن، 

املقس��متان إىل مقصوريت ركاب، األنسب لتلبية 

متطلبات س��وقنا واإليف��اء باحتياجات عمالئنا 

وتكمالن أسطول طائراتنا، وأضاف سوف نستغل 

مستويات األداء العايل الذي تتصف به طائرات 

هذا الطراز، ويف مقدمتها رسعته العالية وقدراته 

عى الطريان ملس��افات بعيدة، حيث نتطلع إىل 

تحديث أسطولنا وتوسيع شبكة رحالتنا املحلية 

والدولي��ة. وتصنف أس��عار الوق��ود يف منطقة 

غرب أفريقيا ضمن األعى عى مس��توى العامل، 

وتعد األعى عى مس��توى الق��ارة. وهذا يجعل 

م��ن الطراز كيو 400 نكس��تجن املزود مبحرّكني 

مروحيني تربينيّني واملتس��م بفعاليته العالية يف 

استهالك الوقود الحل األمثل للرحالت اإلقليمية 

يف شبكة عملياتنا.

رسخت طائرات بومباردييه اإلقليمية مكانة 

هامة يف السوق اإلفريقية، لدرجة أن عائلة 

 )Dash 8/Q-Series( يس  8/كي��و  داش 

وعائل��ة يس آر جي )CRJ( م��ن الطائرات 

اإلقليمي��ة متثل ٪50 من إج��اميل مجموع 

الطائ��رات التي تتضمن ما ب��ني 37 و120 

مقعداً يف القارة.

مكانة هامة

جيم نيلسون
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أول طائرة Eurocopter يتم تسليمها إىل الكمنولث

 F15 السالم« تصنع قطع أساسية ملقاتالت«

قامت رشكة Eurocopter مؤخراً بتس��ليم طائرة 

كازاخس��تان،  يف  عمي��ل  إىل  األوىل   EC130 T2

حيث أنتجت هذه النسخة املطورة من مروحيتها 

األحادي��ة املح��رك EC130  لكمنول��ث ال��دول 

املس��تقلة، مام يزيد من حضور الرشكة يف منطقة 

ينمو فيها الطلب برسعة عى الطائرات املروحية.

وقد ت��م تصميم EC130 T2 لنق��ل الركاب، وتم 

 Eurocopter تس��ليمها خالل هذا الشهر من مقر

يف ماريجنان بفرنسا.

ويف تعلي��ق للورنس ريجوليني، املدي��ر التنفيذي 

للرشكة التابعة Eurocopter Vostok، قال: »من 

دواع��ي اعتزازنا أن نقوم بتس��ليم ه��ذه الطائرة 

األوىل من طراز EC130 T2، األمر الذي يدل عى 

دينامي��ة س��وق كمنولث الدول املس��تقلة، وهي 

طائرة مثالي��ة لنقل الركاب والجوالت الس��ياحية 

ومه��ام كب��ار الش��خصيات التي تش��هد من��واً يف 

الكمنول��ث، باإلضافة إىل املهام الطبي��ة واملراقبة 

يف املنطق��ة.« متلك طائ��رة EC130 T2 املتعددة 

الوظائف كبينة واس��عة لطيار واحد وحتى سبعة 

ركاب. وباإلضافة إىل حس��ن أدائها تم إدخال عدد 

من التحسينات التي تسهل عملية الصيانة وإطالة 

الفواصل الزمنية بني عمليات الفحص.

 EC130 تم تعديل أكرث من %70 من هيكل طائرة

T2 باملقارنة مع طائرة EC130 B4 الحالية. ومن 

املزاي��ا الجديدة واملطورة اس��تخدام محرك عمود 

علب��ة  التوربين��ي Arriel 2D، وتطوي��ر  اإلدارة 

الرسع��ة الرئيس��ية، وإدخ��ال نظام تحك��م فعال 

باالهت��زاز، ونظ��ام تهوية مط��ور، وأنظمة توزيع 

وإزالة للضباب، مع إعادة تصميم الهيكل الداخيل 

للكبينة مع أرضية منبسطة متاماً.

درع الوطن – حمسن راشد 

كشف محمد نور فالته الرئيس التنفيذي لرشكة " 

السالم للطائرات" ، وهي إحدى الرشكات السعودية 

العامل��ة تحت مظل��ة وزارة الدفاع الس��عودية ، 

وتتواجد مقار مصانعه��م مبدينة الرياض باململكة 

العربي��ة  الس��عودية ، أن مش��اركتهم يف املعرض 

لعرض ما نجحت يف تصنيعه  " الس��الم للطائرات" 

من قطع أساس��ية للمقدم��ة واألجنحة للطائرات 

F15 التي متتلكها الق��وات الجوية، وتنتجها رشكة 

"بوينغ" األمريكية، ضم��ن صفقة  تجاوزت قيمتها 

مليار ريال  سعودي ، وهو ما يؤكد للجميع امتالك 

الرشك��ة للتقني��ة واملعرفة ونعرضها أم��ام التجارة 

العاملية ، من خالل معرض ديب للطريان .

ج��اء ذلك خالل حواره مع مجل��ة " درع الوطن"، 

مؤكدا عى أن هذه االنطالقة من صيانة الطائرات 

للتصني��ع ، مل ت��أت من فراغ بل ه��ي  نتاج جهد 

استغرق نحو 5 سنوات ، وهي مرحلة كان البد من 

أن نتخطاها بنجاح ، وتأيت يف إطار مرشوع مشرتك 

لتطوير طائرات القوات الجوية امللكية السعودية 

من هذا الطراز، الفتا إىل إن هذه االنطالقة ستنقل 

الرشك��ة من مرحلة الصيان��ة إىل مرحلتي التصنيع 

والتجميع، ومؤكدا عى أن مش��اركتهم لهذا العام 

تختلف ع��ن مش��اركاتهم يف  كل عام ،يف س��عي 

ملنافس��ة الرشكات العاملة يف هذا املجال ، ونؤكد 

للجميع أننا قادرون عى تغي��ري صناعة الطائرات 

يف منطق��ة الخليج العريب" ، مش��ريا إىل  أن هناك 

أكرث م��ن اتفاقية  بصدد االتف��اق عليها لصفقات 

يف مجال رشاء ما نجحت الس��الم يف تصنيعه ، هذا 

باإلضافة إىل صيانة الطائرات ، وإدخال التطويرات 

عليها وتعدي��ل ما يلزم تعديله م��ن أجل مواكبة 

أحدث الطائرات العاملية .

وأض��اف محمد فالت��ه أن ه��ذه االنطالقة ، تعد 

إيذان��اً بانتقال الرشكة من مرحل��ة صيانة وعمرة 

التجاري��ة والعس��كرية، إىل مرحل��ة  الطائ��رات 

نق��ل التقنية يف مج��ال تجميع أج��زاء الطائرات 

العسكرية، فبعدما كانت السالم للطائرات قارصة 

ع��ى صيانة الطائ��رات، باتت الي��وم تصنع قطع 

أساسية يف الطائرات ، ويف غضون فرتة قريبة جدا 

س��نعلن عن انطالقة جديدة ملرحلة نقل التقنية، 

يف مجال تجميع أجزاء الطائرات العسكرية. ويأيت 

ذل��ك ضمن املرشوع التطوي��ري لتحويل طائرات 

الق��وات الجوي��ة امللكية الس��عودية، م��ن طراز 

"أف 15 أس" إىل "إل��ف - 15 أس إي��ه"، لتدخ��ل 

مرحل��ة جدي��دة يف تاريخه��ا املمتد لرب��ع قرن، 

ليواكب اتجاهها نحو تعزيز برنامجها االقتصادي، 

ومضيف��ا : أن هذه هي املرة األوىل التي يتم فيها 

بالس��عودية مرشوع بهذا املستوى مبجال صناعة 

الطريان، وإننا نتوقع أن ذلك سيكون ركيزة ألعامل 

تجمي��ع وتصنيع إضافية ت��أيت باملزيد من الفرص 

الوظيفية للمواطن السعودي".

الرئيس التنفيذي للشركة: حجم الصفقات جتاوز مليار ريال 

محمد نور فالته

تم تعديل أكرث من 70% 
 EC130 من هيكل طائرة
T2 باملقارنة مع 
 EC130 طائرة

B4 الحالية
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الرحومي: 313 عنصرا أمنيًا و25 جهازًا 
للتفتيش و200 كامريا لتأمني  املعرض

درع الوطن – حمسن راشد
كش��ف العقيد طيار س��عيد أحم��د الرحومي  

مس��اعد املدير العام للعمليات باإلدارة العامة 

ألم��ن املط��ارات ، رئيس لجن��ة املراقبة األمنية 

أن كم التذاكر املباعة يف الس��اعات األوىل لبدء 

فعالي��ات معرض ط��ريان ديب 2013 وفق علمه 

م��ن املعني��ني بأمرها ، بلغ أكرث م��ن 150 ألف 

تذكرة ، مشريا إىل أنه  مقارنة باملعارض السابقة 

، مل يكن متوقعا هذا الك��م الكبري من الزائرين 

س��واء وف��ودا أو عارض��ني أو زوار ، ومن خالل 

تجاربنا الس��ابقة يف تأمني الفعاليات يعرف أن 

وقت الذروة بالنسبة للزائرين بدءا من العارشة 

صباح��ا ، وإمنا معرض طريان ديب 2013 فاق كل 

التوقع��ات وكرس كل التخمين��ات إذ أن التوافد 

بكثاف��ة كان قبل موع��د بدء افتت��اح الفعالية 

فمنذ الس��ابعة من صباح أمس األول  األحد بدأ 

زخم غري طبيعي من الزوار ، ورغم ذلك مل نتلق 

أية ش��كوى عى آليات التفتي��ش فالكل متفهم 

لحج��م الحدث وقوته وأهميت��ه ، باإلضافة إىل 

الروح الطيبة الوطني��ة التي يعمل بها أكرث من 

313 عن��رصا أمنيا من الذكور واإلناث من رجال 

األمن باختالف رتبهم ، مدعمني ب�أكرث من 200 

كامرية مراقبة موزعني لتأمني الساحات واملخارج 

واملداخل وس��احات الطائرات والقاعة األمريية 

والقاعة الرئيسية .. 

وأض��اف الرحومي رغم أنك م��ن الوهلة األوىل 

للنظ��ر للطواب��ري الت��ي اصط��ف فيه��ا ال��زوار 

والعارض��ون موزع��ني أم��ام 25 جهازا إش��عاعيا 

للتفتي��ش ، تظن أن آخر الطابور س��يدخل بعد 

انتهاء املع��رض ، إال أنه يف خالل دقائق معدودة 

تجد الجميع داخل املعرض يف اريحية تامة ، الفتا 

إىل أن هناك مداخل للعارضني وأخرى للشخصيات 

ال��� V.I.B. ، ومداخل للوف��ود ، ومداخل للزوار 

حت��ى أن الضباط يفاجأون مب��ن يعرتضهم معربا 

لهم عن الش��كر واالمتنان لهذا الجهد والتنظيم 

غ��ري الطبيعي ، والذي يعود الفضل فيه لقيادات 

وجهت بحكمة وك��وادر أمنية نفذت بحب لهذا 

الوطن من أجل إنجاح الفعالية وإظهار اإلمارات 

وديب بصور مرشفة أمام العامل أجمع .

وذك��ر الرحومي أن اس��تعدادات م��ا قبل بدء 

العرض ، كانت عامال كبريا يف صنع للصورة التي 

ظهر عليها هذا الحدث وانبهار الجميع به ، فقد 

خضع العنرص البرشي األمني  للقاءات تثقيفية 

انعكست صورتها عى العمل الجامعي الذي تم 

ونجح يف تحقيق صورة مرشفة للحدث.

سعيد الرحومي

150 ألف تذكرة بيعت 
يف الساعات األوىل 

من بدء الفعالية
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طريان أبوظبي حتتفل بإمتام طائراتها 
لإلسعاف املدين مليون ساعة طريان 

درع الوطن – حمسن راشد 

تحتف��ل الي��وم الثالثاء رشكة ط��ريان أبوظبي مبقر 

جناحه��ا مبعرض طريان ديب 2013 ، بإمتام طائراتها 

 BELL )412املروحية لإلس��عاف املدين من ط��راز

EP ال��� " مليون س��اعة ط��ريان " ، وذلك بحضور 

قيادات ومسئويل الرشكة واإلعالميني ، هذا بجانب 

اإلع��الن عن االتفاقيات التي أمتتها طريان أبو ظبي 

في��ام يخ��ص  أس��طول طائراتها اإلس��عاف املدين 

واملكون م��ن أكرث 58 طائرة هيلكوبرت و3 طائرات 

DACH 8-FW ، تلبي احتياجات القطاع البرتويل  

داخل الدولة وخارجها ،حيث لدى طريان أبوظبي  

عقود خارجية ، يستلزم وجود طائراتها يف أكرث من 

نصف الكرة األرضية.) اململكة العربية السعودية، 

باكس��تان،  أفريقي��ا،  الهن��د،   ، الربازي��ل  اليم��ن 

أسبانيا،اندونيسيا، بابو غينيا .

ومن جانبها أوضحت أروى الكندي مديرة اإلعالم 

واالتص��ال يف ط��ريان أبوظب��ي ، أن إدارة الرشكة 

تراعي باستمرار تحديث أسطولها وتنوع خدماتها 

، وذلك لتبقى دامئا يف صدارة الرشكات املتخصصة 

يف خدمات الطريان العمودي، مشرية إىل أن طريان 

أبوظبي  كان له الس��بق يف تدش��ني أول مروحية 

لإلس��عاف املدين يف اإلم��ارات بالتعاون بني طريان 

أبوظبي واإلس��عاف الوطني وادم��ا العاملة ، وما 

يتبعه��ا من رشكات "ادنوك"العاملة يف الرب والبحر.

حي��ث نجحت ط��ريان أب��و ظب��ي يف أن  يغطي 

أسطولها من املروحيات االسعافية جميع العاملني 

يف حقول النفط والغاز الربية والبحرية يف إمارة أبو 

ظبي وقد ب��دأ العمل بالعقد املتفق عليه  أكتوبر 

املايض محققا نجاحات كبرية .

وحول رشك��ة طريان أبوظبي ذكرت أروى أنها تعد 

من ال��رشكات الرائدة يف مجال اإلس��عاف الجوي 

الطبي ، حي��ث تعترب واحدة من الرشكات العاملة 

يف إدارة الخدم��ات اإلس��عافية الربي��ة والجوي��ة. 

حيث متتلك حكومة أبوظبي %30 و%70 أس��هم 

للمس��اهمني ، كذلك متتلك ط��ريان أبوظبي 50% 

م��ن رشكة رويال جت وهي رشك��ة طريان خاصة، 

و95 % من رشكة ماكس��يموس إي��ر كارجو وهي 

رشكة ش��حن جوي.� الفتة اىل أن ط��ريان أبوظبي 

بص��دد زيادة ع��دد طائراته ، ليواك��ب متطلبات 

العق��ود التي أبرمت والت��ي بصدد إبرامها ، وذلك 

اعتامدا عى متطلبات العمل يف الحقول النفطية. 

جناح طريان أبوظبي

قال��ت أروى الكن��دي أن ط��ريان أبوظبي 

نج��ح يف إط��الق أول طائرة إس��عاف مدين 

متخصصة عى مس��توى الرشق األوس��ط، 

وهي تع��د مبثابة مستش��فى متنقل يضم 

غرفة عناية مركزة مجهزة بالكامل ومدعمة 

ب��كادر طبي من أطب��اء ومتريض عى أعى 

مس��توى م��ن الكفاءة، باإلضاف��ة إىل غرفة 

مجهزة أخرى لألطفال، وتتميز بقدرتها عى 

الهب��وط يف األماكن الوعرة، تعمل يف مجال 

الطوارئ واإلسعاف واإلجالء الطبي.

عنوان

تعلن اتفاقيات يخص 
أسطولها اإلسعايف
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تبدأ عمليات المراقبة البحرية بتوفير االستخبارات المناسبة 
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أعلنت وحدة مبادلة لصناعة الطريان وتكنولوجيا 

االتصاالت والخدم��ات الدفاعية، التابعة لرشكة 

املبادل��ة للتنمية )مبادلة(، امس  يف معرض ديب 

للط��ريان عن إبرام اتفاقية اس��رتاتيجية جديدة 

مع رشكة "إيرباص" يف خطوة متثل توس��عاً كبرياً 

للعالق��ة الت��ي ترب��ط بينهام يف مج��ال تصنيع 

هياكل الطائرات.

وق��د تعهدت رشك��ة "إيرب��اص" مبوجب هذه 

االتفاقي��ة باملزيد من االلتزام��ات ملنح طلبيات 

تصنيع اضافية بقيمة تبلغ نحو 1.9 مليار دوالر 

أمرييك، وتستمر حتى العام 2030، إىل ، منشأة 

التصني��ع املتقدمة لهي��اكل الطائ��رات التابعة 

ملبادل��ة رشكة "س��رتاتا"، والتي تق��ع يف مدينة 

العني.

وت��أيت ه��ذه االتفاقي��ة لتمثل اس��تمراراً 

للعالق��ة الناجح��ة بني الرشكت��ني، حيث 

كان��ت "س��رتاتا" ق��د وقع��ت اتفاقيات 

سابقة لتوفري األس��طح الخارجية لرفارف 

 A330، األجنحة للرشكة املصنعة لطائرات

A340، A350X وA380. ويف شهر فرباير 

2013، ةقد قامت "س��رتاتا" بتسليم أول 

 "A330 أربع جنيحات لطائ��رة "إيرباص

تم تجميعها بالكام��ل ضمن مصنعيها يف 

مدينة العني توريدها إىل مصنع "إيرباص 

يف برمي��ن بأملاني��ا، وتركيبه��ا عى إحدى 

طائرات أسطول طريان االتحاد.   

ك��ام تعهدت "إيرب��اص" أيضا بأن تش��رتي من 

مبادل��ة مواد مركبة خام، وذلك عند بدء اإلنتاج 

يف منشأة تصنيع املواد املركبة الخام التي يجري 

التخطيط إلنشائها يف أبوظبي.

مبادلة وإيرباص توقعان اتفاقية النتاج   
وتوريد هياكل  الطائرات 

ضمن صفقة بقيمة
1.9 مليار دوالر

وتستمر حتى 2030

رويال جت تعلن بدء إجراءات املناقصة بهدف جتديد األســــــــــــــطول بالكامل بحلول عام 2020
أعلنت رويال جت، الرشك��ة العاملية الرائدة يف 

مجال الطريان الخ��اص الفاخر ومقرها أبوظبي 

والتي يرأس مجلس إدارتها الش��يخ حمدان بن 

مب��ارك آل نهي��ان، خالل فعالي��ات معرض ديب 

للطريان ع��ن قراره��ا تجديد أس��طول الرشكة 

بالكام��ل بحلول ع��ام 2020، ما يش��كل بداية 

ملرحل��ة جدي��دة يف صناعة الط��ريان الخاص يف 

منطقة الرشق األوسط. 

وج��اء هذا اإلعالن يف الي��وم الثاين من فعاليات 

مع��رض ديب للطريان 2013 املقام حالياً يف مطار 

آل مكتوم الدويل حتى 21 نوفمرب الحايل، حيث 

أطلقت رويال جت حلة جديدة لطائراتها أيضاً.   

ويت��امىش املظهر الجدي��د الجريء م��ع هوية 

رويال جت املؤسسية الجديدة التي تم إطالقها 

يف مايو من هذا العام خالل االحتفاالت بالذكرى 

الس��نوية العارشة النطالق الرشكة، بهدف تلبية 

وتج��اوز طموحات العم��الء يف تقديم خدمات 

طريان خاص متميزة عى مدى السنوات القليلة 

املقبلة.

وخ��الل حديث��ه إىل وس��ائل اإلع��الم عى منت 

طائ��رة بوينغ بزنس ج��ت A6-AIN، التي تم 

تجديدها حديثاً بقيم��ة  12 مليون دوالر، قال 

»شني أوهري«، الرئيس واملدير التنفيذي لرويال 

جت: »بدأنا إج��راءات املناقصة بهدف تجديد 
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مبادلة وبوينج توقعان اتفاقية جديدة 
لتعزيز صناعة الطريان

أعلنت كٌل م��ن رشكة املبادلة للتنمي��ة )مبادلة(، 

رشكة االس��تثامر والتطوير االس��رتاتيجي، ومقرها 

أبوظب��ي، ورشكة "بوينج" امس  عن توقيع اتفاقية 

اس��رتاتيجية جديدة من ش��أنها تعزيز الدور الذي 

تلعب��ه رشكة مبادلة ع��ى املدى الطوي��ل كمورّد 

م��ن الفئ��ة األوىل لرشك��ة "بوين��ج". ومن خالل 

ه��ذه االتفاقية، الت��ي تم توقيعه��ا خالل معرض 

ديب للطريان 2013، تحظ��ى رشكة املبادلة للتنمية 

بفرصة توريد مواد مركبة متطورة ومعادن معالجة 

بقيمة تص��ل إىل 2.5 ملي��ار دوالر أمرييك لربامج 

"بوين��ج" التجاري��ة، مبا يف ذل��ك برنامجي "787" 

و"777 إكس".

واتفقت "بوينج" ومبادل��ة أيضاً عى التعاون معاً 

ع��ى تطوير الق��درات التصنيعية للم��واد املركبة 

الجاهزة وألياف الكربون يف إمارة أبوظبي. وسوف 

يس��هم ذل��ك يف دعم مس��رية التطوير املس��تمرة 

لصناعة هياكل الطائرات، فضالً عن تعزيز قدرات 

تصنيع املواد الخام يف دولة اإلمارات.

كام تسهم هذه االتفاقية األخرية يف تعزيز العالقة 

القوي��ة ب��ني "بوين��ج" ومبادلة، وتعك��س الدور 

املتنامي لدولة اإلمارات يف مجال صناعات الطريان. 

وك��ام تم اإلعالن عنه س��ابقاً، س��يتم تعهيد رشكة 

"سرتاتا للصناعات"، التابعة لرشكة املبادلة للتنمية، 

كم��ورد لألجنحة الرأس��ية لطائ��رات "787 دريم 

الي��ر". وتلتزم رشكت��ا "بوينج" ومبادل��ة مبواصلة 

التعاون بشكل وثيق لتطوير قدرات دولة اإلمارات 

يف قط��اع صناعة الطريان. ويف هذه املناس��بة، قال 

حميد الش��مري، املدير التنفي��ذي ملبادلة لصناعة 

والخدم��ات  االتص��االت  وتكنولوجي��ا  الط��ريان 

الدفاعية، التابعة لرشكة املبادلة للتنمية:

 بدوره  قال راي كون��ر، الرئيس واملدير التنفيذي 

يف رشكة "بوين��ج" للطائرات التجاري��ة: "يرسّنا يف 

رشكة "بوينج" أن نوّس��ع عالقتنا مع رشكة املبادلة 

للتنمية، التي تلتزم بتعزيز القدرات االس��رتاتيجية 

الق��ادرة عى التناف��س عاملياً يف مج��ال صناعات 

الط��ريان بدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة. ونحن 

ندع��م عمالءنا من خ��الل االس��تفادة من أفضل 

االبت��كارات واملوارد حول العامل بطرق تس��هم يف 

بناء سلسلة إمداد أكرث كفاءة وتنافسية ملنتجاتنا".

رويال جت تعلن بدء إجراءات املناقصة بهدف جتديد األســــــــــــــطول بالكامل بحلول عام 2020
األسطول بالكامل بحلول عام 2020، األمر الذي 

يس��مح لنا بتزويد عمالئنا بجيل جديد كلياً من 

الطائرات ومواصلة توسيع شبكة وجهاتنا«. 

»وتصل القيمة اإلجاملية الس��تبدال األس��طول 

لحوايل 700 مليون دوالر وفق األس��عار الحالية، 

وبعد إمتام خطتنا االس��رتاتيجية الخمسية، بدأنا 

نتطلع للخطط البعيدة املدى، وبدأنا محادثات 

مع املصنعني لتأكيد أوامر أوىل الطلبيات بحلول 

عام 2016«. 

»وخالل قيامنا باس��تبدال األس��طول عى مدى 

السنوات الست املقبلة، سيتمتع أسطولنا الحايل 

مبظهر حيوي جديد وسيس��تمر تجديد أسطولنا 

من طائرات بوينغ بزنس جت الذي يعترب األكرب 

من نوعه يف العامل، وبالتوازي مع ذلك سنستمر 

يف توفري أعى مستويات الخدمة لعمالئنا«.

وستتكون الطلبية األوىل من سبع طائرات كبرية، 

وطائرتني متوسطتي الحجم وطائرتني للرشكات.

700 مليون دوالر 
القيمة اإلجاملية

الستبدال األسطول 
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Thales قدرات دفاع جـــــــــــــوي متكاملة وفريدة لشركة

مح��رك   Raytheon رايثي��ون  رشك��ة  اس��تلمت 

الصاروخ األلف من طراز أمرام

AIM-120 Advanced Medium Range Air-

To-Air Missile )AMRAAM®(، من مجموعة 

Nammo Group التي تعترب رشكة رائدة ملنتجات 

الدف��ع، ومقرها يف روف��وس بالرويج. ومن املقرر 

تركيب املح��رك يف صاروخ طراز AIM-120C7 يف 

وقت الحق من هذا الش��هر. وق��د رصح الدكتور 

 Raytheon تايل��ور دبلي��و. لورنس، رئيس رشك��ة

Missile Systems، بقول��ه: "تعت��رب رشاكتن��ا مع 

رشكة نامو Nammo مثالً آخر عى عالقة رايثيون 

الوثيق��ة مع رشكائنا املوردين. وقد س��اهم العمل 

يوسف عيل

يقول صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس ال��وزراء حاكم ديب رعاه الله : أنا 

وشعبي نحب الرقم واحد ، ومن الواضح 

أن الرق��م واحد ميوت عش��قا باإلمارات 

وشعبها وقيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب 

السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه أعضاء 

املجلس األعى حكام اإلمارات .

ال يتوقف الرقم واحد عن إعالن نفس��ه يف كل محفل 

ومشهد ورصح عى  أرض دولتنا الحبيبة .

وال ميل من كتابة اسمه عى كل ذرة من حبات رمالها 

، وكل قط��رة م��اء يف بحارها ، بفضل ش��عب طموح 

مقدام  حذف من قاموسه كلمة املستحيل  ،وبفضل 

قيادة رش��يدة تصل اللي��ل بالنهار يف مس��اع حثيثة  

إلسعاد شعبها والرقي به إىل النجوم .

وضمن هذا املضامر تأيت ترصيحات محمد بن راش��د 

أمس يف تعقيبه ع��ى الصفق��ات التاريخية لناقالت 

اإلم��ارات خالل مع��رض ديب الدويل للط��ريان 2013 

والت��ي كرست حاج��ز 650 ملياردره��م يف صفقات 

ل��رشاء 500طائرة كفيلة برتب��ع ناقالتنا الوطنية عى 

عرش قطاع الطريان العاملي .

محم��د بن راش��د يس��تثمر يف املس��تقبل ويؤكد أن 

الس��نوات السبع القادمة س��تكون حاسمة وبعد أن 

صارت اإلم��ارات صاحب��ة أفضل الطرق يف الس��امء 

ويضيف سموه أن األجواء والسامء هي البداية فقط.

املستقبل يرتقب بتلهف خطوات اإلمارات ، واقتصاد 

الع��امل يراقب أفعالها التي تس��عى ألمجاد  عرب عنها 

النابغة الجعدي قبل 15 قرنا من الزمان بقوله:

بلغنا الس��امء مجدنا وس��ناؤنا وإنا لرجو فوق ذلك 

مظهرا

الرقم واحد يعشق اإلمارات

لقد أس��هم حضور رشكة  Thales عى مدى 35 

عام��اً يف الرشق األوس��ط يف متكينه��ا من إقامة 

عالق��ات ورشاكات متمي��زة م��ع دول املنطقة، 

وأصبحت تعرف عى نطاق واس��ع بأنها رشيك 

معتمد للرشكات املحلية.

وتع��رض الرشكة قدراتها يف معرض ديب للطريان، 

وذلك يف عدد من املجاالت:

الدفاع الجوي املتطور

تعت��رب Thales الرشك��ة الوحي��دة يف أوروب��ا 

القادرة عى توفري ق��درات دفاع جوي متكاملة 

متاماً، من الرادارات ومراكز القيادة والس��يطرة 

إىل املس��تجيبات effectors وأنظم��ة مكافحة 

الحريق الخاصة بها.

 Thales Raytheon و   Thales قام��ت  وق��د 

Systemsبتطوي��ر وتصنيع ودعم أفضل أنظمة 

الدف��اع للعمالء يف جميع أنحاء العامل عى مدى 

أك��رث من 40 عام��اً. وقد تم بي��ع أكرث من 300 

رادار دفاع جوي إىل 26 دولة.

وتعت��رب الرشك��ة أيضاً امل��ورد العامل��ي الرئيي 

ألنظمة األسلحة املدمجة، بوجود أكرث من 450 

أنظم��ة نقال��ة مدمجة يف الخدم��ة لدى عمالء 

يف س��ائر أنح��اء الع��امل. وتش��مل حلولها نظام 

STARStreak املدمج يف مجموعة واس��عة من 

youssefghadban@live.com
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شركة رايثيون تســـــــــــتلم احملرك األلف لصاروخ »أمرام«

Thales قدرات دفاع جـــــــــــــوي متكاملة وفريدة لشركة

منصات العربات املصفحة.

أنظمة االتصال والتحديد

تطرح  Thales تش��كيلة واسعة من منتجات 

وحل��ول االتص��ال لتزويد القوات املس��لحة 

بتفوق يف املعلومات والقدرات الشبكية التي 

تحتاج إليها.

وتق��دم الرشكة ايض��اً أنظمة تش��غيل تفاعيل 

ومجموعة متكاملة من الالس��لكيات التكتيكية 

لكاف��ة مس��تويات القيادة، من مراك��ز القيادة 

والسيطرة إىل املشاة يف امليدان، وألجل املنصات 

الربي��ة والجوي��ة والبحري��ة، لتلبي��ة متطلبات 

االتصاالت جو-جو، وأرض-جو.

املش��رتك ب��ني رايثي��ون ونام��و كث��رياً يف نجاحنا 

املش��رتك." وبعد عملية تأهيل طويل��ة يف أكتوبر 

2012 تم اعتامد  Nammo كمورد ملحرك صاروخ 

AMRAAM إىل Raytheon، وقد قامت بتوريد 

املحركات مبعدل 90 محركاً يف الشهر. 

 ويعت��رب AMRAAM صاروخاً مجرباً يف القتال، 

وقد أثبت مرونته التش��غيلية يف س��يناريوهات 

االش��تباك جو-ج��و ويف اإلط��الق م��ن األرض، 

ويس��هم يف تزوي��د املقات��الت الحربي��ة حالي��اً 

بقدرات عملياتية متطورة، بتكلفة اقتصادية، مع 

خيارات وحلول منو مس��تقبلية. وتشرتي صاروخ 

AMRAAM 36 دولة.
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  » ُحلول جتارية البتكارات الفضاء تقدمها »داسو سيستمس
 Dassault Systèmes تقوم رشكة داسو سيستمس

- ذات الخ��ربة يف التصميم الثاليث األبعاد و الرشكة 

الرائ��دة عاملياَ يف إنتاج برمجي��ات التصميم الثاليث 

األبعاد وتقديم ُحلول النموذج الرقمي ثاليث األبعاد 

 ،PLM بالحجم الطبيعي وإدارة دورة حياة املُنتج

باس��تعراض الُحلول التجارية والفني��ة إلبتكارات 

الفضاء عى منصات "الرابطة الفرنس��ية لصناعات 

الفض��اء" GIFAS يف معرض ُديب للطريان املُقام يف 

الفرتة من 17 إىل 21  نوفمرب 2013. س��يتم خالل 

املعرض تقدي��م خربات الحل��ول الصناعية لرشكة 

داسو سيس��تمس Dassault Systèmes  كام يتم 

تقدي��م الربنامج ال��ذي مُيّكن العمي��ل من إنفاق 

املزيد من الوقت عى إبتكار املنتجات مع الحفاظ 

عى املتطلبات الكاملة وتتبع القراروذلك باإلضافة 

إىل رشح لكيفية إدارة وتنفيذ مرحلة تطوير برنامج 

جديد. ومُيّكن هذا اإلبتكار التعاوين املُتقدم للطريان 

وخ��ربات تنفيذ الربنام��ج من تحقيق التنافس��ية 

واإلنتهاء من ُمنتجات أقوى وأخف وزناَ وتسليمها 

يف الوق��ت املُحدد وطبق��ا للميزانية املُقررة وذلك 

ضم��ن األعامل والبيئات األمث��ل لإلنتاج.  ولرشكة 

داس��و سيس��تمس Dassault Systèmes خ��ربة 

ألكرث من 30 عاما يف مجال الطريان والدفاع. تُعترب 

الرشكة هي الرائدة يف  تقنية التشيكل ثاليث األبعاد 

ويف تقنية النموذج الرقمي بالحجم الطبيعي. كام 

تُعتربالرشك��ة هى أول من طرح عملية إدارة دورة 

حياة املُنتج PLM يف األس��واق. إن الخربة يف تقنية 

التصميم ث��اليث األبعاد هي ش��أن الصناعة ثالثية 

األبع��اد وهي حٌل لعملية املحاكاة لُصّناع املُِعدات 

األصلية وسالسل التوريد الخاصة بهم. تشمل قامئة 

املس��تخدمني رشكات مثل بوينج ، إيرباص، إمرباير 

داسو أفييشون، أجوستا ويستالند، أسرتيوم ورشكة 

رولز رويس.

وقد رّصح أوليفييه لوتورتر -العضو املنتدب لرشكة 

داس��و سيس��تمس Dassault Systèmes ملنطقة 

غ��رب أوروب��ا – أن أم��ام الرشق األوس��ط تحدياً 

لتطويرقدراته الصناعية يف مجال الطريان، وتطوير 

برنام��ج اإلب��داع للملكية الفكري��ة ، كام عليه أن 

يعم��ل ع��ى تطويرخربت��ه يف مج��االت الصيانة 

واإلصالح والرتميم عن طريق نقل التكنولوجيا.

درع الوطن - أحمد علي
تشارك رشكة بوابة العراق للطائرات الخاصة، 

يف مع��رض ديب للط��ريان 2013، م��ن خالل 

جناحها، الذي تعرض في��ه أهم منتوجاتها، 

الت��ي تتمث��ل بتأج��ري الطائ��رات الخاصة 

للرشكات الحكومية والخاصة ورجال األعامل 

داخ��ل العراق وخارجه، وخاصة العاملني يف 

مجال رشكات النفط.

وتطم��ح الرشك��ة، التي تأسس��ت يف ش��هر 

فرباير من العام الحايل، وتتخذ من العاصمة 

العراقية بغداد مقراً لها، من خالل مشاركتها 

األوىل يف املع��رض، إىل الرتوي��ج ملنتوجاته��ا 

والتوس��ع يف الس��وق اإلقليمية، بأكرب عدد 

ممك��ن م��ن الطائ��رات املتط��ورة، وزيادة 

امتالكها له��ا، والتي متتلك حتى اآلن طائريت 

هوك��ر 800 أكس يب وطائرة من كينغ أير يب 

.200

وتعت��رب بواب��ة الع��راق لتأج��ري الطائرات 

الخاص��ة ، أول رشك��ة م��ن ه��ذا النوع يف 

الع��راق، وتتبع لرشكة األجنحة الدولية التي 

تشمل أيضاً أكادميية الطريان امللكية األردنية 

وكلية امللكة نور واألجنحة العربية وأجنحة 

الخليج. 

وأوضح املدير التنفيذي لرشكة بوابة العراق 

للطائرات الخاصة أحم��د أبو غزالة، والذي 

ي��رشف عى جناحها يف املع��رض أن الرشكة 

تح��رص بالتعاون مع رشكائها، عى أن تكون 

الرائ��دة يف إدارة طائ��رة عمالئها من خالل 

اس��تثامر وقتهم والحرص الشديد عى عدم 

إهداره تحت أي ظرف من الظروف، وتأمني 

أجواء الس��فر املريحة واملرتفة من مختلف 

جوانبه��ا، بالرتتيب ألمور الس��فر مبعطيات 

عالية األم��ان والجودة بتتبعها ألعى معايري 

الس��المة العاملية املعتمدة دولياً، إضافة إىل 

تقديم أفضل وجبات الطع��ام واملرشوبات 

بناًءع��ى رغب��ة املس��افرين والتكي��ف مع 

أذواقهم الخاصة، مبنحهم عدة خيارات عند 

ب��دء الحجز للرحالت. وأش��ار أبو غزالة إىل 

أن م��ن بني الخدمات الت��ي تقدمها الرشكة 

لزبائنها خدمة اإلخالء الطبي، بتأمني طائرة 

طبية خاصة لنقل امل��رىض إىل مدن وبلدان 

أخ��رى، الفت��اً إىل أن ه��ذه الطائ��رة تكون 

مجهزة بأحدث وأرقى األجهزة الطبية والتي 

تسمح بنقل املرىض بأسهل الطرق املريحة.

وتعترب هوكر 800 أكس يب، التي متتلك بوابة 

الع��راق طائرتني منها، م��ن الطائرات  ذات 

الحجم املتوس��ط والتي تسمح بالطريان إىل 

وجهات مختلفة.

أحمد أبوغزالة

توسعاٌت إقليمية طموحة يف املنطقة
بوابة العراق لتأجري الطائرات اخلاصة.. 
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ألفا ستار تختار أنظمة روكويل كولينز لتحسني خدمات الطريان

الليبية اإلفريقية للطريان.. طموحات 
للنمو رغم التحديات

أعلن��ت روكوي��ل كولين��ز، الرائ��دة يف مج��ال 

إلكرتوني��ات الطريان، عن وق��وع االختيار عى 

نظامها الخ��اص بتوفري حلول معلومات الطريان 

التصاع��دي لتحس��ني نظ��م رشك��ة ألفا س��تار 

لخدم��ات الط��ريان . وذلك من خ��الل اتفاقية 

تعاون طويلة األمد. 

وقال بريان كروجر، مدير أول خدمات الطريان 

ل��دى روكويل كولينز : "يس��عدنا التعاون مع 

ألفا ستار، الرشكة الديناميكية التي تعمل عى 

مدار الساعة لتوفري حلول  متكاملة تعزز من 

خدمات الط��ريان. إن نظامنا الخاص بالطريان 

التصاعدي س��يمكن ألفا ستار من رفع كفاءة 

وفعالية إدارتها ألس��طولها املتنامي وخدماتها 

التشغيلية املتنوعة."

إن نظام حل��ول الطريان التصاعدي من روكويل 

كولين��ز س��يمكن ألفا س��تار  من دم��ج  نظام 

عملي��ات الط��ريان )FOS ®( بجدولة وإرس��ال 

الربام��ج وتخطي��ط الرحالت، وكذل��ك بخدمة 

الدع��م الكامل للرح��الت اإلقليمي��ة والدولية، 

ونظم تس��عري الوقود، ومراقبة األرصاد الجوية، 

باإلضاف��ة إىل خدمات املناول��ة األرضية، وربط 

اتص��االت البيان��ات. يأيت كل ذلك م��ع إمكانية 

الوصول الرسيع عرب تطبيقات اإلنرتنت والهاتف 

املحمول.

وق��ال الكابنت مم��دوح مختار، نائ��ب الرئيس 

لعمليات الطريان لدى ألفا ستار: "ألفا ستار هي 

رشكة رائدة يف وإدارة عمليات الطريان باستخدام 

أح��دث التكنولوجي��ا املتطورة،نح��ن س��عداء 

بالعمل مع روكويل كولينز عى الصعيد الدويل، 

وس��نحرص من خالل توس��يع هذه الرشاكة إىل 

تعزيز قدراتن��ا لتقديم أفضل الخدمات لقاعدة 

عمالءن��ا املتنامية . ونحن فخ��ورون للعمل مع 

هذه الرشكة عى مستوى عاملي ". جدير بالذكر 

أن روكوي��ل كولينز هي الرشك��ة الوحيدة التي 

توفر حلول الربط السلس بني الجدولة وقدرات  

االتصال من جهة وبني تخطيط الرحالت الجوية 

وخدمات الط��ريان األخرى من جهة أخرى، مام 

يوفر حل��ول متكاملة تناس��ب احتياجات كافة 

أقسام رحالت الطريان مبختلف أحجامها.

درع الوطن – أحمد علي:

تش��ارك رشكة الخطوط الج�وي���ة الليبي�ة يف 

مع���رض ديب للطي�ران 2013، من خالل جناح 

الرشك��ة الليبي��ة اإلفريقية للط��ريان القابضة، 

 ،)C Series( وعينه�ا عل�ى الط�ائ�رة الكن�دي�ة

م��ن بومباردييه ذات النس��ختني ١١٠ و ١٣٥ 

مقعداً م��ن جيل الطائ��رات الجديدة، والتي 

تنافس بوينغ 737 وبوين��غ 737-600، -737

700 وإيرب��اص إي��ه ٣١٩ و إيرباص إيه ٣١٨ 

وامرباير 195 .

ومتتل��ك الرشك��ة الليبي��ة اإلفريقي��ة للطريان 

القابضة، وهي مملوك��ة للحكومة، 8 رشكات 

يف مجال خدمة الط��ريان، من بينها إضافة إىل 

رشكة الخطوط الجوية الليبية، رشكة الخطوط 

اإلفريقي��ة و تعمالن يف مجال نقل الركاب بني 

املطارات الليبية والوجهات العاملية، إضافة إىل 

الرحالت الداخلية.

ك��ام تتب��ع للرشك��ة رشكات تق��دم خدمات 

متخصص��ة مثل رشك��ة ليبو للش��حن الجوي 

)libo(، واملتح��دة للط��ريان الخ��اص لخدمة 

رج��ال األع��امل ورشك��ة ال��رشوق للمناول��ة 

والخدم��ات األرضي��ة يف املط��ارات الليبي��ة 

والسامء )SAMA( للتموين ولتأمني الوجبات 

الغذائية واملرشوبات عى منت الطائرات خالل 

رحالته��ا الداخلية والخارجية، إضافة إىل إدارة 

األسواق الحرة يف املطارات الليبية.

وتق��دم الرشك��ة الليبي��ة لهندس��ة وصيان��ة 

الطائ��رات، التي تتبع أيضاً للرشكة األم الرشكة 

الليبي��ة واإلفريقية للطريان، خدم��ة الصيانة 

لبعض األعط��ال للطائرات الليبي��ة واألجنبية 

األخرى التي تنطلق من املطارات الليبية.

بنفس��ها ع��ن  تن��أى  أن  الرشك��ة  ومتكن��ت 

التجاذب��ات والتقلب��ات السياس��ية، يف ظ��ل 

التطورات املتالحقة التي تش��هدها الس��احة 

الليبي��ة، وأك��دت أنها رمز  للثب��ات والوحدة 

الوطني��ة واالقت��دار من��ذ تأسيس��ها يف العام 

1964، واحتفظ��ت لها مبهم��ة الناقل الجوي 

الوطني لكل الليبي��ني يف كل الظروف، موفرة 

لهم وس��يلة النق��ل املناس��بة واملريحة والتي 

تناسب إمكانياتها املتاحة إىل أن فازت بجوائز 

عاملية عديدة.

 الرشك��ة األم توفر، من خالل فرعها الرشكة 

الدولي��ة للتدري��ب، التأهي��ل والتدري��ب 

الالزمني للطواق��م الجوية واألرضية، إضافة 

إىل تدري��ب املوظفني يف ال��رشكات الليبية 

املختلف��ة عى الش��ؤون اإلداري��ة واملالية 

م��ن خ��الل طاق��م مؤه��ل م��ن املدربني 

واملتخصصني، وفق أعى املعايري يف ش��ؤون 

الطريان واإلدارة والحوسبة.

تأهيل وتدريب
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مل تنجح الطلبي��ات الفلكية للطائ��رات التجارية، 

والتي تج��اوزت 200 ملي��ار دوالر يف اليوم األول 

فقط من معرض ديب للطريان، يف رسقة األضواء من 

الشق العسكري من املعرض، والذي يشهد منافسة 

رشس��ة من جانب الرشكات األمريكي��ة واألوربية 

والروس��ية والصينية، ومن اجل اقتطاع حصة من 

اإلنفاق العس��كري الخليجي، وال��ذي من املتوقع 

أن يصل بحلول ع��ام 2015 إىل أكرث من 80 مليار 

دوالر، وفقا لدراس��ة أجرتها مؤسسة "فورست اند 

سوليفان")Forst&Sullivan( لألبحاث.

ويف الواق��ع فان أهمية منطق��ة الخليج للرشكات 

العسكرية العاملية، ال تنبع فقط من كونها  واحدة 

م��ن املناط��ق القليل��ة  يف العامل الت��ي مل تخفض 

إنفاقها العسكري وإمنا رفعت منه، فضال عن كونها 

صاحبة الفواتري الكب��رية بحكم حاجتها إىل أنظمة 

متكاملة من املعدات  العس��كرية التي ترتاوح ما 

بني أنظمة الدفاع الصاروخ��ي والطائرات املقاتلة 

وطائ��رات التدري��ب والنقل العس��كري وأنظمة 

الحرب االلكرتونية .

ه��ذه الحقيقية عرب عنه��ا دينيس مول��ر الرئيس 

التنفيذي لوحدة الصناعات العس��كرية والدفاعية 

برشك��ة بوينغ خالل لقائه م��ع الصحفيني يف اليوم 

األول م��ن املع��رض، عندم��ا كش��ف أن مبيعات 

الرشك��ة م��ن املنطق��ة أصبحت متثل اآلن نس��بة 

%29 م��ن إجاميل املبيع��ات الدولية للرشكة عبى 

مستوى العامل يف حني مل تكن متثل سوى %7 فقط 

من إجاميل مبيعات الرشكة قبل 5 س��نوات فقط، 

وهي نسبة يتوقع دينيس أن تقفز إىل %33 خالل 

الخمس أو العرش سنوات القادمة .

وهذه الحقيقة عربت عنها أيضا التقارير الس��نوية 

املتعاقبة ملعهد س��توكهومل الدويل ألبحاث الس��الم 

)SIPRI( وال��ذي أش��ار إىل أن منطق��ة ال��رشق 

األوس��ط تلقت نس��بة %17 من شحنات األسلحة 

الدولية التقليدية خالل السنوات الخمس املاضية. 

 وميث��ل إنفاق الرشق األوس��ط %3 م��ن إجاميل 

اإلنف��اق العس��كري العامل��ي  الذي بل��غ 1.756 

تريلي��ون دوالر يف ع��ام 2012 بنس��بة %25 من 

إج��اميل الناتج املحيل العامل��ي، أي ما يعادل 249 

دوالر مشرتيات عسكرية لكل فرد من سكان الكرة 

األرضية .

وبصفة عامة فإن اإلنفاق العس��كري الخليجي، ال 

يعك��س فقط املخاوف من املخاط��ر والتهديدات 

اإلقليمي��ة، وإمن��ا يعكس أيضا الرؤية املس��تقبلية 

للتهديدات واملخاطر املحتمل��ة من وراء االنتقال 

التدريجي ملركز الثقل العس��كري واالقتصادي من 

الغرب إىل الرشق .

وتحتل الس��عودية واإلم��ارات والكويت املراتب 

الث��الث األوىل يف اإلنف��اق العس��كري الخليجي ، 

وتس��تحوذ السعودية وحدها عى نسبة %60 من 

أي ما إجاميل اإلنفاق العس��كري الخليجي 

الدفاع الصاروخي وأنظمة احلرب اإللكرتونية أولوية مطلقة  لـــــــــــــــدول التعاون 

مبيعات بوينغ العسكرية 
يف الخليج ارتفعت من 

%7 إىل %29 خالل خمس 
سنوات
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الدفاع الصاروخي وأنظمة احلرب اإللكرتونية أولوية مطلقة  لـــــــــــــــدول التعاون 

يعادل 131.6 مليار دوالر، بنسبة منو متوسطة 5% 

س��نويا، تليها اإلمارات بنس��بة %30، ثم الكويت 

بنسبة %9 وعامن بنسبة 8%.

وال متث��ل ضخام��ة اإلنفاق العس��كري يف منطقة 

الخليج نقطة الجذب الوحي��دة لرشكات التصنيع 

العسكري العاملية، وإمنا أيضا نتيجة طبيعة السوق 

وس��امته، وعى س��بيل املثال فان سوق الطائرات 

يف منطق��ة الخلي��ج، وال��ذي ينقس��م إىل خمس 

فئ��ات هي الطائرات املقاتل��ة وطائرات التدريب 

وطائرات النقل العس��كري وطائرات االس��تطالع 

واملراقب��ة وطائرات التزود بالوقود، يتس��م بتعدد 

وتنوع أن��واع الطائرات املس��تخدمة لدي القوات 

الجوي��ة يف  دول املنطق��ة، وه��ذا يوفر بحس��ب 

الخرباء واملحللني العس��كريني فرصا ال تنضب من 

مواصلة وتنامي املبيعات .

رغم  لل��رشكات و الحثيث��ة  الجه��ود 

العس��كرية األمريكي��ة والغربية  لالس��تفادة من 

س��خاء اإلنفاق العس��كري الخليج��ي، إال أن دول 

الخلي��ج ط��ورت قواع��د دقيقة  لرشاء األس��لحة 

واألنظمة واملعدات التي تتناس��ب مع احتياجاتها 

وطبيع��ة املخاط��ر والتهدي��دات الت��ي تواجهها 

وظ��روف وطبيعة مس��ارح العملي��ات املتوقعة، 

وم��دى توافر العنرص الب��رشي املؤهل القادر عى 

اس��تخدام هذه املعدات واألنظمة . وقد ساعدت 

هذه القواعد عى بل��ورة مجموعة من األولويات 

لإلنفاق العس��كري الخليجي، يف مقدمتها رضورة 

اس��تكامل منظومة الدفاع العس��كري التي بدأتها 

الدول الخليجية يف أعقاب الغزو العراقي للكويت 

، والذي ش��هد تعرض السعودية لصواريخ أطلقت 

من الع��راق . ورغ��م أن اغلب ال��دول الخليجية 

متتل��ك اآلن أنظم��ة دفاع صاروخ��ي إال ان هناك 

رضورة ملحة لتحقي��ق التكامل فيام بينها، وهذه 

النقط��ة تكتس��ب أهمي��ة خاصة يف ظ��ل صغر 

مس��احة اغلب الدول الخليجية.  وال تقل منظومة 

الح��رب االلكرتوني��ة أهمية عن منظوم��ة الدفاع 

الصاروخي، وظهر شبح الحرب اإللكرتونية واضحا 

لدول الخليج خالل األش��هر القليلة املاضية عندما 

تعرضت رشكة "ارامكو" الس��عودية لهجوم واسع 

النطاق بن��وع رشس من الفريوس��ات االلكرتونية 

والش��فرات الخبيثة، أسفر عن تدمري مئات اآلالف 

م��ن أقراص الكومبيوتر الصلب��ة التي تحتوي عى 

معلومات هامة وحساسة وأدى إىل تعطيل مرافق 

حيوي��ة . ، ورغ��م ان دول الخلي��ج كانت تعتمد 

بص��ورة تقليدية عى األصدق��اء  لتقديم الدعم يف 

مجال صد الهجامت االلكرتونية وجمع املعلومات 

إال ان تداعيات قضي��ة "ويكيليكس " التي فجرها 

املحلل العس��كري  جوليان اس��انج، والتي تبعتها 

أيضا قضية الترسيبات التي قام بها روبرت سنودن، 

وهذه التطورات تحتم عى دول الخليج الس��عي 

المتالك منظومتها الخاصة يف هذه املجاالت .

الرشق األوسط ميثل 
%3 من إجاميل اإلنفاق 

العسكري العاملي  






