
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة الدورة الـ 14 من معرض ديب الدويل للطريان 2015 

الذي يستضيفه مطار آل مكتوم الدويل خالل الفرتة من الثامن إىل/ 12 / من شهر نوفمرب الجاري. 

حرض حفل االفتتاح كبار القيادات العسكرية واألمنية وأعيان البالد والفعاليات االقتصادية يف الدولة... وفود عسكرية ميثلون أكرث من 120 
دولة شقيقة وصديقة يشاركون يف فعاليات املعرض الذي تشارك فيه ما يزيد عن 1100 رشكة محلية وإقليمية ودولية متخصصة يف قطاعي 

الطريان املدين وصناعة الطريان العسكري.

حممد بن راشد وحممد بن زايد يفتتحان 
معرض دبي الدويل للطريان 2015

هزاع بن زايد 
يزور معرض 

دبي الدويل  
ويلتقي عددا 

من أبناء 
الشهداء

حممد بن زايد 
يستقبل عددًا 

من ضيوف املعرض

قائد القوات اجلوية يستقبل 
عددا من كبار ضيوف معرض 

دبي للطريان

قائد القوات الربية يستقبل 
عددا من كبار ضيوف معرض 

دبي للطريان

“طائرات بدون طيار”  
تشارك يف األستعراضات 

للمرة االوىل

أحدث املروحيات من أغستاوستالندأبناء الشهداء يزرون جناح جملة درع الوطن
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حممد بن زايد يشهد عرضا جويًا يف معرض دبي الدويل للطريان 2015

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني 
نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي أمس معرض ديب 

الدويل للطريان 2015 يف دورته الرابعة عرشة الذي يستضيفه مطار 
آل مكتوم الدويل خالل الفرتة من 8 إىل 12 نوفمرب الجاري وقام 
بجولة عىل أبرز األجنحة املشاركة واطلع عىل أحدث مستجدات 

صناعة الطريان املدين والعسكري والتجاري يف العامل. 

واستهل سموه الجولة بلقاء عدد من أبناء شهداء اإلمارات البواسل 
الذين تم تنظيم جولة لهم عىل فعاليات املعرض واألجنحة 

اإلماراتية والعربية والدولية املشاركة به وأعرب أطفال الشهداء عن 
فخرهم واعتزازهم بلقاء سموه معربين عن امتنانهم وأرسهم ملا 

يلقوه من رعاية متواصلة من القيادة الحكيمة.

هزاع بن زايد يزور معرض دبي الدويل للطـريان 2015 ويلتـــــــــــــــــــــــقي عددا من أبناء الشهداء
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حممد بن راشد وحممد بن زايد يلتقيان عددًا من أبناء الشهداء

هزاع بن زايد يزور معرض دبي الدويل للطـريان 2015 ويلتـــــــــــــــــــــــقي عددا من أبناء الشهداء
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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة عددا من ضيوف معرض ديب للطريان 2015 
املقام عىل أرض مطار آل مكتوم الدويل. 

فق��د اس��تقبل س��موه يف جن��اح رشك��ة اإلم��ارات للصناعات 
العسكرية معايل س��يناتور روبريتا بينويت وزيرة الدفاع اإليطايل 

والوفد املرافق لها . 

وجرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون والصداقة التي تربط 
دولة اإلمارات العربية املتح��دة مع إيطاليا خاصة فيام يتعلق 
بالش��ؤون العس��كرية والدفاعية وس��بل تعزيزها وتنميتها مبا 

يخدم املصالح املشرتكة للبلدين . 

وقدم��ت الوزي��رة اإليطالية ملح��ة عامة عن طبيعة مش��اركة 
الرشكات واملؤسسات اإليطالية يف املعرض وأهم برامج التصنيع 

التي يتم عرضها يف هذه املشاركة . 

وتط��رق الحديث إىل األهمية التي ميثله��ا معرض ديب للطريان 
لل��دول واملؤسس��ات والهيئ��ات يف تطوير وتحدي��ث العلوم 
والصناع��ات الجوية والفضائية املدنية والعس��كرية من خالل 
تب��ادل املعلومات والخ��رات واالطالع عىل أح��دث ما أنتجته 

كرى الرشكات الصناعية. 

وجرى خالل اللقاء أيضا استعراض آخر التطورات واملستجدات 
يف املنطقة والقضايا ذات االهتامم املشرتك. 

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الفريق 
أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش 
الوطني الشعبي يف الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية 
الش��قيقة ومعايل الدكتور خالد العبيدي وزير الدفاع العراقي 
ومعايل اميا نغايل تاس��ام غامبيتوف وزير الدفاع الكازاخس��تاين 
وديني��س مولينريج الرئيس واملدي��ر التنفيذي لرشكة بوينغ » 

كال عىل حده». 

وجرى خ��الل اللق��اءات تب��ادل األحاديث الودي��ة ومجاالت 
التع��اون بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وبلدانهم والحرص 

املشرتك عىل تعزيز هذه العالقات مبا يخدم مصالح الجميع.

حممد بن زايد يستقبل عددا من ضيوف املعرض



نوفمبر  09  | الثاني  اليوم 
 

5

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات الجوية 
والدف��اع الج��وي يف مكتبه مبعرض ديب للط��ريان 2015 كال عىل ح��ده »الفريق أول 
يودن اندريه قائد القوات الروس��ية و اللواء طي��ار مايكل يارديل رئيس أركان القوات 
الجوية النيوزلندية و الفريق أول طيار س��هيل أمان قائد القوات الجوية الباكستانية 
والجرنال فرانسيسكو جافري غارسيا رئيس أركان القوات الجوية األسبانية واللواء حجي 
رس��الن بن س��عد رئيس أركان القوات الجوية املاليزية والل��واء أوليغ دفيغليف قائد 
القوات الجوية والدفاع الجوي البيالرويس و الفريق أول ركن طيار اندريه الناتا رئيس 
اركان القوات الجوية الفرنس��ية واللواء غافن دايقر قائد القوات الجوية االس��رتالية و 
نائب االدمريال كيفن ام دونيجان قائد القيادة املركزية االمريكية االس��طول الخامس 
والفريق توم بيكيت كبري مستش��اري الدفاع الريطاين للرشق األوس��ط و فيليب دان 

النائب وزير الدولة لشؤون املشرتيات الدفاعية الريطاين والفريق سريهي دوزلدوف 
قائد القوات الجوية االوكراين .

وت��م خ��الل اللق��اءات  الت��ي حرضه��ا ع��دد م��ن كب��ار ضب��اط الق��وات الجوية 
والدف��اع الج��وي وأعض��اء الوف��ود املرافق��ة للضي��وف  تب��ادل االحادي��ث ح��ول 
تعزيزه��ا  وس��بل  املش��رتك  التع��اون  عالق��ات  وإس��تعراض  املع��رض  فعالي��ات 
املتقدم��ة. والتكنولوجي��ا  الط��ريان  صناع��ة  مج��ال  يف  خاص��ة   وتنميته��ا 

وأش��اد الضيوف بحس��ن التنظي��م واإلعداد ملع��رض ديب للطريان يف دورت��ه الحالية، 
مؤكدي��ن املكانة املتميزة التي وصلت إليها دولة االم��ارات يف مجال تنظيم املعارض 

الدولية يف مختلف تخصصاتها.

قائد القوات اجلوية يستقبل عددا من كبار ضيوف معرض دبي للطريان

قائد القوات الربية يستقبل عددا من كبار ضيوف معرض دبي للطريان

استقبل سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات الرية عىل 
هامش معرض ديب الدويل للطريان 2015  يف مكتب س��عادته مببنى املعرض أمس كال 
ع��ىل حده اللواء بحري جوزيف ريكس مدي��ر وكالة التعاون األمني الدفاع األمرييك، 
و العمي��د كارل دم��ون م��ن وزارة الدفاع الفرن��ي و اللواء الركن حس��ن ين حمزه 

الش��هري قائد قوة درع الجزيرة املشرتكة . وجرى خالل املقابالت استعراض العالقات 
العسكرية والتطرق إىل فعاليات معرض ديب الدويل للطريان 2015 ، إذ أشاد الضيوف  
بحس��ن تنظيم املعرض ونسبة املشاركة العربية واألجنبية العالية التي اعترها تعزيزاً 

ملكانة دولة اإلمارات إقليمياً ودولياً يف مجال صناعة املعارض بأنواعها كافة.
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تجول 12 من أبناء الشهداء، الذين ترتاوح أعامرهم 
بني 13-11 عاما أرجاء معرض ديب للطريان يف دورته 

14، الذي انطلقت فعالياته  أمس تحت رعاية وحضور 
كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة، وذلك برفقة عدد من أعضاء اللجنة  

العسكرية للمعرض، برئاسة سعادة اللواء عبد الله 
الهاشمي املدير التنفيذي للجنة.

 حرصت اللجنة  العسكرية عىل تنظيم تلك الجولة ألبناء الشهداء، 
للمش��اركة يف فعاليات املعرض، فضال عن مشاركتهم يف عرس عودة 
أبطال الوطن، الذين أنجزوا مهامهم يف عملية “إعادة األمل” ضمن 

قوات التحالف الدويل يف اليمن الشقيق.

وزار أبناء الش��هداء الذين ج��اءوا يرتدون الزى العس��كري، خالل 
جولته��م جناح مجلة “درع الوطن” التي حرصت عىل اس��تقبالهم 
بحف��اوة بالغ��ة، ووزع��ت عليهم الهداي��ا التذكارية، وت��م التقاط 
ع��دد من الصور التذكاري��ة، فضال عن زيارتهم ع��دد من األجنحة 
يف املع��رض، باإلضافة إىل حضورهم بعض العروض واالس��تعراضات 
الجوية، وعروا عن سعادتهم بتلك الجولة، ومشاركتهم يف احتفاالت 

عودة األبطال.

واستهدفت اللجنة أبناء الشهداء يف الفرتة من عام 2002 إىل 2015،  
عىل مس��توى إمارات الدولة، وركزت عىل أال تقل أعامرهم عن 11 
عام��اً، فيام عدا 2 من عجامن بلغت أعامرهم 8 و9 س��نوات، نظرا 

لعدم وجود أطفال يف سن الحادية عرش.

وقالت اللجنة أن ذوي أبناء الش��هداء رافقوا أبنائهم خالل الجولة، 
األمر الذي ادخل الطأمنينة والسعادة يف نفوس األطفال، واستطاعوا 

أن يتفاعل��وا  مع الفعاليات والعروض والزوار الذين تس��ابقوا عىل 
التقاط الصور التذكارية معهم وهم يرتدون الزى العسكري.

وأكدت اللجنة أن  أحداث حرب اليمن واستشهاد عدد من جنودنا 
البواس��ل فيها أفرزت ملحمة وطنية رائعة، متيزت بالتفاف الشعب 

حول قيادته ومثلت منوذجا للتالحم الفريد بني الشعب والقيادة.

وأشارت إىل أن ما قدمه شهداء الواجب من التضحيات فداًء للوطن،  
مص��در فخر وع��زة لكل مواطن عريب، فاس��تحقوا أن تختزل ذاكرة 
التاري��خ بطوالتهم ، وتس��طر مجد تضحياتهم بح��روف من  النور 
أمد الدهر، وتبقى س��ريتهم راس��خة يف النفوس، يتدارس��ها  األبناء  
وتتناقلها األجي��ال، ليتعلموا  منها قيم  التضحية ومفاهيم الواجب 

تجاه الوطن.

زاروا جناح "درع الوطن" وحضروا االستعراضات اجلوية 

أبناء الشهداء يتجولون معرض دبي  الطريان 2015

ما قدمه شهداء 
الواجب من 

التضحيات فداًء 
للوطن، مصدر 
فخر وعزة لكل 

مواطن عربي
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وقعت رشكة جلوبال أيرواسبيس لوجيتسكس ذ.م.م 
)جـــال(، أمس، اتفاقية تعاون مع كلــية سبــارتان 

لعلوم الطـــريان والتكنولوجيا الكائن يف تولسا، 
أوكالهوما، الواليات املتحدة األمريكية، لتنظيم برنامج 

تدريبي جـــديد، تم تصميمه بهدف إتاحة الفرصة 
أمام مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة، سواء 

من موظفي رشكة جـــال املحتملني أو أفراد القوات 
املسلحة، الفرصة لتلقي التدريب برعاية جــــال يف 

املؤسسة الرائدة عاملياً يف مجال التدريب عىل صيانة 
الطائرات.

ويركز الرنامج عىل مجموعة مبادئ تجمع بني التعليم ذي الجودة 
العالية مع امليزات املخصصة يف هذا املجال، وسيتمكن طالب معهد 
س��بارتان، م��ن خالل الرتكيز ع��ىل صيانة الط��ائ��رات أو األجه��زة 
اإللكت��رونية، من تلقي التدريب ع��ىل اللغة اإلنجليزية أوالً، ومن 
ث��م يتلقون دورة لغ��ة إنجليزية تركز عىل املج��ال الصناعي الفني 
والتي س��تتم بالتزامن مع برنامج التدريب الفني يف مجال الطريان. 
باإلضافة إىل ذلك سيحصل الطالب الذين ترعاهم رشكة ج���ال عىل 
مجموع��ة كاملة من الخدمات الطالبية من كل���ية س��بارتان مبا يف 

ذلك املسكن واإلعاشة والنقل.

وقال بي��رت هاريس، الرئيس التنفيذي لكلي��ة سبارتان: “نحن نتوقع 
أن تس��اهم هذه الرشاك��ة يف التطور إىل عالقة طويل��ة األم���د يف 
الوقت الذي نفت��ح فيه آف�اق��اً جديدة يف مج��ال تدريب الطالب 
اإلماراتي��ني يف مج��ال الطريان”، وم��ن املنتظر أن يتوس��ع الرنامج 
الخ��اص بالتدريب ليش����مل مج��االت فنية أخ��رى مثل تدريب 

الطيارين وبرامج درجة البكالوريوس. 

وق��ال عبدالله مراد البلوش����ي، الرئيس التنفيذي لش����ركة ج��ال 
إن: “الرشاكة الجديدة هذه يف مجال التدريب مع كلية س��بارت��ان 
س��توفر العدي��د من الفرص أم��ام املواطنني اإلماراتيني وتكس��بهم 

تجربة غري مسبوقة قبل الرشوع يف مزاولة مهنهم يف مجال الطريان 
أو يف القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتح��دة”. 

وأض��اف البلويش: “إن مستوى الخرة العميق الذي تقدمه وتتمتع 
به كلية س��بارتان لعل��وم الطريان والتكنولوجيا يعتر غري مس��بوق 
وال مثي��ل له، ورعاية رشكة ج��ال له��ذا الرنامج يؤكد بحق التزامنا 
مببدأ التوطني وتعزيز الصناع��ة الدفاعية يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.«

خدمات عسكرية متكاملة
تتميز كلية سبارت��ان بوجود العديد من املدربني الطيارين والفنيني 

منذ عام 1928، مبا يف ذلك طالب من أكرث من 62 دولة.

وتعتر هذه الرشاكة مع جامعة أمريكية األوىل من نوعها بالنس��بة 
لرشك��ة ج���ال، وهي رشكة تابعة لرشكة اإلمارات للصناعات الدفاع 
)EDIC(، املنصة األوىل من نوعها يف اإلمارات العربية املتحدة عىل 
صعيد ما تقدمه من خدمات عس��كرية متكاملة وخدمات التصنيع 

الوطني.

لتقـديـم دورات تدريبية يف جمال الطــريان للفنيني اإلماراتيني

“جال” و”سبارتان” األمريكية توقعان اتفاق شراكة

الربنامج يؤكد 
االلتزام مببدأ 

التوطني وتعزيز 
الصناعة الدفاعية 

يف دولة اإلمارات.
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تعترب التايفون طائرة قتالية رائدة عىل الصعيد العاملي، 
وقد أسهمت هذه الثورة يف عامل يوروفايرت تايفون 

Eurofighter Typhoon يف تحقيق مجموعة متزايدة 
من القدرات باستمرار. وقد تم يف تصميمها أخذ 

املستقبل يف االعتبار منذ اليوم األول، وما تزال تنمو 
وتتسع بوصفها مقاتلة متعددة األدوار.

تتحقق قدرات طائرة تايفون من خالل برنامج التحسينات املتدرج، 
وه��و نهج منظم لتطوير الطائرة باس��تخدام القوة الجامعية ألربع 
دول رشكاء، هي اململكة املتحدة وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتلعب 
رشك��ة BAE Systems دوراً أساس��ياً يف تطوير تقنيات تس��هم يف 

تعزيز قدرات تايفون من خالل سلسلة من التحديثات.

كان تطوي��ر قدرات الطائرة رسيعاً عىل مدى 12 عاماً األخرية. ففي 
عام 2014 أس��همت أول مجموعة تحديثات P1E يف تحقيق طائفة 
من التحسينات يف الطائرة، مبا يف ذلك دمج القنبلة الدقيقة التوجيه 
Paveway IV. وقد ش��ملت التحس��ينات األخرى قدرة حاس��وبية 
متطورة، وتطورات يف دمج منظومات األسلحة ومجموعات محسنة 

من أنظمة االستش��عار. وقد جعلت هذه التحس��ينات تايفون أكرث 
قوة، سواء كانت مكلفة بعمل جو-جو، أو جو-سطح، أو مزيج من 
االثنني أثناء مهمة واحدة. وقد اس��تعرضت القوات الجوية امللكية 
ق��درات P1E أثن��اء متري��ن Red Flag 2015 يف الواليات املتحدة، 

وهي اآلن يف الخدمة.

تتضم��ن املرحل��ة الثانية من التحس��ينات إدماج س��الح الرضبات 
العميق��ة Storm Shadow   وصاروخ Meteor الذي يتجاوز مدى 
الرؤية. وهذه التحس��ينات متنح الطائرة  ق��درة مطورة عىل تعدد 
األدوار، م��ام يجعلها قادرة عىل نرش أس��لحة متعددة ملدى بعيد. 
وقد أمتت أول طائرة P2E Typhoon طريانها األول يف أغس��طس. 
ما مت��ت أول عملية إطالق صاروخ Meteorم��ن طائرة تايفون يف 
أغس��طس وتبع ذلك مزيد من إطالق النار. وس��وف تجري تجارب 

Storm Shadow أيضاً خالل هذا العام.

سيتم إجراء تجارب عىل رادار الطريان CAPTOR E-Scan، حيث 
ميث��ل نظام االستش��عار هذا تقدماً رئيس��ياً يف قدرات االكتش��اف 

واالستهداف يف الطائرة.

سلسلة من التحديثات

يهدف 
التطوير احلايل 
واملستقبلي 

إىل ضمان بقاء 
تايفون جمهزة 

لتكون صاحلة 
ومناسبة على 

مدى عقود 
قادمة.

ثورة التايفون ارتقت بالقدرات إىل مستويات راقية
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عندما تم إطالق برنامج رافال، أصدر سالح الجو وسالح 
البحرية الفرنسيان مطلباً مشرتكاً لطائرة متعددة األدوار 
تحل محل األنواع السبعة لديهام من الطائرات القتالية 

التي كانت شغالة يف ذلك الوقت.

كانوا يرغبون يف أن تكون الطائرة قادرة عىل تنفيذ مجموعة واسعة 
جداً م��ن املهام، مثل التفوق الج��وي / الدفاعي الجوي، والحرمان 
م��ن الوصول، واالس��تطالع، والدعم الجوي القريب، واالس��تهداف 
الدينامي��يك، وال��رضات / اع��رتاض الرضب��ات أرض-ج��و الدقيق، 
والهجامت املضادة للسفن، والردع النووي، وإعادة التزويد بالوقود 

جواً.

تم أخذ هذه املتطلبات يف االعتبار منذ البدء يف تطوير طائرة رافال، 
وقد ذلك املهندسني إىل اخرتاع طائرة تفوق احتياجات كل نوع من 

أنواع املهام.

أظه��رت رافال قدرة مميزة عىل الس��المة والبقاء أثن��اء العمليات 
األخ��رية للقوات الجوية والقوات البحرية الفرنس��ية، وذلك بفضل 
الهي��كل املطور، ومجموعة واس��عة من أجهزة االستش��عار الذكية. 
وم��ن املقرر أن تكون طائ��رة القتال األوىل لدى القوات املس��لحة 

الفرنسية حتى عام 2040 يف أقل تقدير.

بالنظر إىل قدرات رافال املتعددة األدوار تم اختيارها من قبل عدد 
متزايد من الحكومات؛ فهي تلبي االحتياجات لتنفيذ أوس��ع نطاق 

من األدوار بأقل عدد من الطائرات.

وهي تش��ارك يف مهام اليقظة الدامئة ل��رد الفعل الرسيع / والدفاع 
الجوي والس��يادة يف الجو، وعليات إرس��ال ونرش الق��وة يف املهام 

الخارجية، ومهام الرضبات العميقة، والدع الجوي للقوات األرضية، 
ومهام االس��تطالع، وطلعات تدري��ب الطياري��ن، وواجبات الردع 

النووي.

تتميز طائ��رات رافال لدى القوات الجوي��ة: Rafale C ذات املقعد 
الواحد لدى القوات الجوية ، و Rafale B ذات املقعدين لدى القوات 
الجوية أيضاً، و Rafale M ذات املقعد الواحد لدى القوات البحرية،  
بأكر قواسم مشرتكة  يف الهيكل واملعدات، وقدرات متشابهة جداً يف 
امله��ام. وتعتر رافال املتعددة املهام مالمئة ضد التهديدات التقليدية 
والالمتامثلة عىل حد س��واء، حيث تلبي االحتياجات الناشئة للقوات 
املسلحة يف سياق جيوسيايس متغري، وتبقى يف طليعة االبتكار التقني.

وبفض��ل تنوع االس��تخدامات وقابلي��ة التكيف والق��درة عىل تلبية 
متطلبات جميع أنواع املهام، تعتر الطائرة املقاتلة املثالية التي متثل 
خطوة متقدمة للقوات الجوية يف بيئة اس��رتاتيجية واقتصادية دامئة 

التغري.

 Dassault يتمي��ز النوع األخري م��ن الطائ��رات القتالية من رشك��ة
Aviation بحج��م معتدل ولكنه قوي للغاي��ة، وهو بالتايل ال يدمج 
أكر وأحدث مجموعة من أجهزة االستش��عار فحس��ب، بل يضاعف 
كفاءته��ا باخرتاق تقني يتمثل يف مزج البيانات من أجهزة استش��عار 

متعددة.

من املتوقع أن تصبح طائرة رافال النوع الوحيد من الطائرات املقاتلة 
التي يتم تشغيلها من قبل القوات الجوية والقوات البحرية الفرنسية. 
فمنذ عام 2013 تم تس��ليم طائرات راف��ال املتعددة األدوار مجهزة 
 Active Electronically برادار مصفوفة املس��ح اإللكرتوين النش��ط

.Scanned Array’ )AESA( RBE2

قدرة متميزة على السالمة والبقاء

من املتوقع 
أن تصبح 

طائرة رافال 
النوع الوحيد 
من الطائرات 

املقاتلة التي 
يتم تشغيلها 

من قبل القوات 
اجلوية والقوات 

البحرية الفرنسية. 

رافال Rafale – تتجاوز احتياجات أي مهمة
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فاإلستدامة بالنسبة لريثيون تعني صيانة وتحديث 
أنظمتها الدفاعية ملواجهة التهديدات املتزايدة.  ورمبا 

ال يوجد برنامج يجسد هذا االلتزام أكرث من الحلول 
الشاملة للبيرتيوت. 

إن نظ��ام البيرتي��وت هو حج��ر الزاوي��ة ألنظمة الدف��اع الجوي 
والصاروخي يف أمريكا ويف )12( دولة حليفة أخرى يف أوروبا، ودول 

املحيط الهادئ، ومنطقة الرشق األوسط.  

“إن بيرتي��وت يحمي أرواح الناس.  توجب علينا تصميم نظام خايل 
م��ن العي��وب وأن نوفر له أفضل مس��تويات املس��اندة. وال يوجد 
حد لعملي��ات التطوير” - الكالم ل� “ج��ون بوتينو”، رئيس الفريق 
الهنديس يف منشأة رشكة ريثيون مبدينة آندوفر، ماساتشوستس التي 

يصّنع فيها البيرتيوت. 

مييض “بوتينو” وفريقه يومهم يف فحص وإعادة فحص تشكيل نظام 
البيرتيوت. ويسعون بشكل حثيث نحو البحث عن خيارات جديدة 
لتصميم املعدات لضامن س��هولة العمل عليه��ا وقابليتها للتطوير.  
أيضاً، يتوىل فريقه مسئولية إيجاد طرق تجعل من نظام البيرتيوت 

متاحاً بسعر أقل.

“أرى اهتامم��اً وتفاعالً هائالً )من الفريق( فيام يتعلق بإس��تدامة 
واس��تمرارية املنتج.  فه��م مهتمون للغاية مبا س��يقوم به عمالؤنا 
لصيانة النظام بعد اس��تالمهم له” - الحديث ل� “بوتينو” يف إجابته 

عىل تساؤل حول املحفز والدافع لفريقه.  

إن إجراءات االستدامة لدى ريثيون هي محصلة عقود من التحضري 
والتط��ور وتهدف جميعه��ا لتحقيق أعىل مس��تويات رضا العمالء 

وتوفري الحامية للوحدات العسكرية. 

هن��اك قلة تعرف نظام البيرتيوت أفضل من “جوزيف دي آنتونا”، 
وه��و مدير تطوي��ر األعامل ملنتجات رشكة ريثي��ون للدفاع الجوي 
والصاروخي املتكامل.  حيث خدم )30( س��نة يف الجيش األمرييك، 

وكانت معظمها بجانب نظام البيرتيوت. 

ويف مجال عمله )العس��كري وامل��دين( مع البيرتيوت، ش��هد “دي 
آنتونا” مجمل التغيريات التي حدثت للنظام.

 ويقول، “لو قارنا ب��ني البيرتيوت األصيل والبيرتيوت الحديث، فإن 
وجه الش��به الوحيد هو اإلس��م.  لقد تم تحديث��ه بالكامل ليواكب 

التهديدات املتزايدة”.   

عند س��ؤاله عن وجهة نظره حول الرنامج، أجاب “دي آنتونا” بأن 
جهود اإلستدامة يف ريثيون تشتمل عىل الخدمات والقدرات، ولكنه 

يفضل وصفها ب� “الجاهزية”. 

ويضي��ف دي آنتون��ا، “نحن ن��درك املطلوب إلس��تمرارية نظام 
البيرتيوت، لذلك نحتاج لتفصيل هذه املنهجية ملس��اعدة عمالئنا 
ع��ىل معرفة الكيفي��ة األفضل الس��تفادتهم من ه��ذه التفاصيل 
لتتناسب مع احتياجاتهم.  فاملؤكد أنها ليست مقاس واحد يناسب 

الجميع”.

لقد ش��هد هذا الرنامج الناجح تطورات هائلة.   إن منسويب رشكة 
ريثيون، س��واء كان��وا من داخل الرشك��ة أو مع وح��دات الرماية، 
يتفهمون العالقات التي يتعني تنميتها من أجل أن تكون اس��تدامة 

البيرتيوت ناجحة.  

حلول االستدامة الشاملة للبيرتيوت

ال تقتصر اإلستدامة فقط على مراعاة املعايري البيئية

خيارات جديدة 
لتصميم املعدات 

لضمان سهولة 
العمل عليها 

وقابليتها 
للتطوير
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منح قدراتك
املزية التن�افسية

أسهمت التحديات األمنية الجديدة واملتزايدة، مثل 
اإلرهاب وقضايا الحدود والنزاعات بني الدول وتهريب 
املخدرات والقرصنة، يف زيادة حاجة كل دولة إىل مزيد 

من الوعي باألحداث التي تدور حولها.

قال ساميون كارول، رئيس وحدة دولة تابعة لرشكة Saab يف الرشق 
األوس��ط، ومدير عام رشك��ة Saab Middle East LLC: “بإمكان 
نظامنا لإلنذار املبكر والتحكم املحمول جواً  AEW&C مراقبة كل 
 Saab’s يشء يف حرك��ة املرور الجوية، حيث يس��تطيع نظام الرادار
Erieye اكتش��اف وتتبع وتصنيف أصعب األهداف الجوية، برصف 
النظر ع��ام إن كانت ذات رسعة وارتفاع عاليني، أو كانت منخفضة 
وبطيئة. إننا نستطيع رؤية الطائرات الشبحية املتسللة واملروحيات 
والطائ��رات ب��دون طيار، وحت��ى صواريخ كروز. ويس��تطيع نظام 
Erieye أن يكتشف ويتتبع مئات األهداف عر منطقة واسعة جداً، 
وميكنكم من خالل هذا الرادار الحصول عىل املس��توى نفس��ه من 
القدرات املضادة لألهداف البحرية، حيث ميكنه اكتشاف السفن يف 

البحر مبا يف ذلك حجم الدراجات املائية.”

يوفر نظام Erieye خط دفاع أول ال مثيل له يغطي مساحة واسعة 
وم��دى بعيداً ولفرتات طويلة. كام يتميز هذا النظام يف االرتفاعات 
العالي��ة بتوفري منطق��ة مراقبة فعالة تزيد ع��ن 500,000 كيلومرت 
مربع أفقياً و 20 كيلومرت رأسياً، كام يكتشف األهداف الجوية حتى 
450 كيلوم��رت. أما التغطية يف البحر فهي مقيدة بأفق األرض حيث 
تغطي مسافة 350 كيلومرت )190 ميل بحري(. وميكن تحديد مواقع 

أية أجسام يف الجو والبحر ضمن حدود هذه املنطقة.

وأض��اف كارول: “تس��تطيع اي دولة من خالل أنظمتن��ا الرادارية 
الس��يطرة الكاملة ع��ىل أجوائها، ومراقبة كافة األنش��طة يف البحر، 
حيث نقوم مبراقبة س��فن الصي��د والهجرة غ��ري الرشعية والتلوث 

والتهريب والقرصنة، ونوفر الحامية ملنشآت النفط والغاز.”

تعتر رشكة Saab رائدة يف اس��تعامل ال��رادارات التي تعمل بتقنية 
مصفوفة املس��ح االلكرتوين النشط لإلنذار املبكر والتحكم املحمول 
جواً، وذلك منذ أكرث من ثالثني عاماً. ومنذ ذلك الوقت ونحن نقوم 

بتحدي��ث وترقية نظام Erieye باس��تمرار، وهو يض��م اليوم مواداً 
وتقنيات وأساليب فريدة من نوعها يف السوق.

يعتم��د متيز رشكة Saab يف مجال اإلن��ذار املبكر والتحكم املحمول 
ج��واً عىل إتقانها كافة العنارص املطلوبة إلنتاج نظام عمليايت ميكنه 
التعام��ل مع جمي��ع أحوال العامل الحقيقي. وفض��الً عن خراتها يف 
ال��رادارات عىل مدى عرشات الس��نني تقوم الرشك��ة بتصميم وبناء 
أنظمة الحرب اإللكرتونية والقيادة والسيطرة واالتصاالت ووصالت 
البيانات، وتعد جميعها أجزاء مهمة للغاية يف نظام متكامل لإلنذار 

املبكر والتحكم املحمول جواً.

ميك��ن تركيب نظ��ام Erieye يف أنواع مختلفة م��ن الطائرات. كام 
ميكن أن يختلف عدد املش��غلني عىل م��ن الطائرة، وميكن التحكم 
بالنظام عن بعد. ويتمتع املش��غلون بالسيطرة الكاملة عىل الصورة 
الجوية والبحرية م��ن حولهم، حيث ميكنهم الجمع بني املعلومات 
ال��واردة من ال��رادار، ونظام إجراءات الدع��م االلكرتوين، ووصالت 
البيان��ات. ويض��م موقع اتصاالت واس��ع النط��اق جميع مدخالت 
/ مخرج��ات األص��وات والبيانات. كام يتم بس��هولة إدماج وصالت 
البيان��ات يف ش��بكات املعلومات االس��تخباراتية واملراقب��ة الحالية 
للمس��تخدمني. وتعتر جمي��ع أنظمة تخطيط املهام واس��تخالص 

.Erieye املعلومات والتدريب جزءاً من املقطع األريض لنظام

Saab إنتاج شركة ساب

Erieye نظام اإلنذار املبكر احملمول جوًا من طراز

ضمنت شركة 
Saab مركزًا رياديًا 

بوصفها موردًا 
عامليًا مفضالً 
ألنظمة اإلنذار 

املبكر والتحكم 
احملمول جوًا 

املتقدمة 
واملستقلة، التي 
ميكن تصميمها 

حسب الطلب 
بحيث تلبي 

كافة احتياجات 
املستخدم.



منح قدراتك
املزية التن�افسية
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Finmeccanica- تقوم فينميكانيكا-أغستاوستالند
AgustaWestland  بعرض أحدث اإلضافات إىل 

محفظة منتجاتها، مبا يف ذلك املروحية التوأم الجديدة 
متاماً وفوق املتوسطة من طراز AW189   و املروحية 

التوأم الخفيفة من الجيل الجديد AW169، يف أول 
عرض عام لها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خاصة، 

ومنطقة الرشق األوسط عامة. وبذلك تكون رشكة 
أغستاوستالند قد عرضت األخ األكرب واألصغر ملروحية 

AW139 التوأم املتوسطة األكرث مبيعاً، حيث تشكل 
جميعاً أرسة أغستاوستالند من مروحيات الجيل الجديد. 

ومتتلك الطائرات الثالث خصائص الطريان العالية األداء 
ومزايا السالمة، كام تتميز بتصميم مشرتك لقمرة 

القيادة، ولفلسفة التصميم ومفهوم الصيانة. وتسمح 
هذه القواسم املشرتكة بأداء مهام أكرث فعالية للعمالء 
الذين يقومون بتشغيل أساطيل املروحيات يف جميع 

أنحاء العامل عرب فئات الوزن  9-4 طن.

وتض��م قامئ��ة عم��الء AW189 يف الرشق األوس��ط رشك��ة الخليج 
للمروحيات Gulf Helicopters من قطر، وكذلك رشكات تش��غيل 
م��ن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، مبا يف ذل��ك فالكون لخدمات 
الط��ريان Falcon Aviation Services م��ن أبوظب��ي ورشك��ة ديب 
ايروينغ )الجن��اح الجوي( التي تقوم بتنفيذ مهامت وس��ائل النقل 
البحري��ة أو نق��ل الركاب. وقد تم طلب م��ا مجموعه  مروحية من 
طراز AW189 18 يف املنطقة حتى اآلن، حيث تم تسليم أول دفعة 

من الطائرات بالفعل ودخلت الخدمة يف قطر وأبو ظبي.

تم تصميم  طائرة AW189 اس��تجابة لتزايد الطلب يف السوق عىل 
املروحية فوق املتوس��طة، متنوعة املهام، وبأس��عار معقولة،  حيث 
ت��م اعتامدها يف أوائل عام 2014، ومن ثم تم تطويرها للقيام مبهام 
النق��ل البحري / ال��ركاب وعمليات البحث واإلنق��اذ )SAR(، وتم 
بيع حوايل 150 مروحي��ة عاملياً حتى اآلن، مبا يف ذلك طلبيات ثابتة 
وخيارات وعقود إطار، مام يجعلها الرائدة يف الس��وق بالنس��بة إىل 
فئته��ا. وهناك ما يقرب من 20  مروحي��ة من طراز AW189s هي 
اليوم يف الخدمة يف ظروف تشغيلية كثرية املتطلبات يف بحر الشامل 
وكذل��ك يف الرشق األوس��ط وجنوب رشق آس��يا. بإم��كان مروحية

AW189 حم��ل م��ا يص��ل إىل 19 راكباً وهي فريدة م��ن نوعها يف 
متيزها بعلبة رسعة رئيس��ية قادرة عىل “التش��غيل الجاف” ملدة 50 
دقيق��ة،  وهو ما يتجاوز معايري االعتامد الحالية، حيث توفر رشوط 

سالمة ال مثيل لها وموثوقية للعمليات البحرية بعيدة املدى.

تعت��ر مروحي��ة AW169 أول طائرة جديدة متام��اً يف فئتها دخلت 
السوق العاملية، خالل ما يقرب من 30 سنة. وقد سبق اختيارها من 
قب��ل رشطة ديب وفالكون لخدمات الطريان. وس��وف يؤدي النوع يف 
دولة اإلمارات العربية املتحدة مجموعة من املهام مبا يف ذلك النقل 
البحري، وإنف��اذ القانون، والخدمات الطبي��ة الطارئة ونقل الركاب 
 AW169 وق��د تم تصمي��م مروحية .VIP م��ن كبار الش��خصيات
املتنوعة االس��تخدامات استجابة لتزايد الطلب يف السوق عىل طائرة 
تتميز باألداء العايل، وتلبي أحدث معايري الس��المة، وتتمتع بقدرات 
متع��ددة املهام. وقد تم اعتامد AW169 4.6 tonne  يف صيف عام 
2015 وفق��اً  آلخر تعديالت معاي��ري EASA CS-29 / FAR الجزء 
29. وميكن  ملروحية AW169 استيعاب عرشة ركاب بشكل مريح يف 
مقصورته��ا دون عائق. ويضم هذا النوع العديد من امليزات التقنية 
الجدي��دة تتمثل يف النظام املروحي واملحركات والكرتونيات الطريان 
والنق��ل وتوليد الطاقة الكهربائية وش��بكات التوزيع. وقد تم طلب 
أكرث من 150 مروحية من طراز AW169 من قبل العمالء يف جميع 
أنح��اء العامل حت��ى اآلن، مبا يف ذلك عقود اإلط��ار والخيارات، ألجل 
مجموعة واسعة من التطبيقات مبا يف ذلك النقل الخاص / الرشكات، 

واإلسعاف الجوي، وإنفاذ القانون، والنقل البحري والخدمات.

يف معرض دبي للطريان

ثمة املزيد من 
الفرص الواعدة 

للمروحيتني 
AW189 و

AW169 يف 
الشرق األوسط 

يف املستقبل.

شركة أغستاوستالند تعرض أحدث املروحيات
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أعلنت االتحاد للطريان، الناقل الوطني لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، أمس، أنها ستتسلّم طائريت شحن من 

طراز بوينغ 777. 

وتّم اإلعالن عن القرار مبامرس��ة هذه الخي��ارات، التي كانت جزءاً 
من صفقة تاريخية أبرمته��ا االتحاد للطريان بقيمة 67 مليار دوالر 
أمري��يك ل��رشاء 199 طائرة من طرازات متنوع��ة عام 2013، خالل 

اليوم االفتتاحي ملعرض ديب للطريان.

وم��ن املقرر اس��تالم الطائرتني اإلضافتني، التي تبل��غ قيمتهام 637 
مليون دوالر أمرييك حسب س��عر القامئة، العام القادم، وستكونان 
جزءاً من قسم االتحاد للشحن، التابع لالتحاد للطريان، الذي يُشّغل 
حالياً ثالث طائرات ش��حن من طراز بوين��غ 777F وثالث طائرات 
بوينغ 747 وأربع طائرات آيرباص A330. ويخدم االتحاد للش��حن 
11 وجه��ة مخصصة للش��حن يف أنح��اء العامل من مرك��ز عملياته 
التش��غيلية الرئيس��ية يف أبوظبي، وذلك إىل جان��ب جزء مخصص 
للش��حن عىل من طائرات الركاب التابعة لالتح��اد للطريان والبالغ 

عددها 109 طائرة.

وبه��ذه املناس��بة، أفاد جيمس هوج��ن، الرئيس والرئي��س التنفيذي 
يف االتحاد للط��ريان، قائالً: “يرس االتحاد للط��ريان أن متارس خياراتها 
املتعلقة بطائريت ش��حن واملقرر انضاممهام إىل أسطولنا العام القادم، 
مبا يؤكد ثقتنا والتزامنا نحو رشكائنا يف بوينغ وسوق الشحن العاملي.”

وأضاف قائالً: “مع مواصلتنا تعزيز أس��طول وش��بكة الشحن التابعة 
للرشك��ة، ميكننا مًع��ا إىل جانب رشكائنا توفري خيارات عاملية ش��املة 

وجذابة تصب يف مصلحة عمالئنا.”

فخر وثقة
ومن جهت��ه أفاد راي كون��ري، الرئيس والرئي��س التنفيذي لطائرات 
بوينغ التجارية، قائالً: “إننا نثّمن رشاكتنا مع االتحاد للطريان ونفخر 
بثقته��م الكبرية واملتواصل��ة مبنتجاتنا. لقد واصلت طائرات ش��حن 

بوينغ 777، التي تعد األطول عىل مستوى العامل بني طائرات الشحن 
ذات املحركني، تحقيق كفاءة ال مثيل لها والتي ترتجم بوفورات كبرية 

للعمالء.”

ميثل قس��م االتحاد للش��حن ج��زءاً مكمالً ألعامل االتح��اد للطريان 
وبلغ��ت قيمة أعامله ملي��ار دوالر أمرييك يف العام املايض، كام نقل 
نح��و 568 ألف طن، بزيادة قدرها 17 يف املائة، مقارنة بعام 2013. 
وتضّم ش��بكة االتحاد للطريان الواس��عة وجهات حرصية للش��حن 
تضَم مدينة هيوس��ن وجوانجزو وبوجوتا وتشتاجونج، وبرازافيل يف 
جمهورية الكونغو، علامً بأنه سيتم إطالق مزيد من الوجهات العام 

املقبل.

وقد تّم تكريم قسم االتحاد للشحن من جانب رشكات شحن رائدة 
عاملي��اً، حيث حصد عدداً من الجوائ��ز هذا العام، مبا يف ذلك جائزة 
أفضل رشكة ش��حن يف الرشق األوس��ط، وجائزة “مش��غل الش��حن 

للعام” وجائزة “رشكة الشحن الجوي للعام”

“االحتاد للطريان” تعلن عن حتويل خيارات لطائرتي شحن من طراز بوينغ 777

ميثل قسم 
االحتاد للشحن 

جزءًا مكمالً 
ألعمال االحتاد 

للطريان وبلغت 
قيمة أعماله 

مليار دوالر 
أمريكي يف العام 

املاضي

67 مليار دوالر لشراء 199 طائرة متنوعة
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أعلنت رشكة بيالتوس للطائ��رات Pilatus Aircraft عن توقيع 
س��الح الجو املليك األردين عىل عقد لرشاء تسع طائرات تدريب 
من طراز Pilatus PC-9 M، وتشمل الطلبية أيضاً نظام محاكاة 

ومعدات تدريب ومجموعة دعم لوجستيات شاملة.

وحرصاً منه عىل تحديث مرافقها لتدريب الطيارين، قرر س��الح 
الج��و املليك األردين اختيار طائرة Pilatus PC-9 M، علامً أنهم 
س��يقومون بتوفري نظام عايل األداء واقتصادي التكلفة ومواكب 
ألحدث التطورات ألجل تدريب الطيارين األسايس واملتقدم. ومل 
يتم ترس��ية الطلبية إال بعد عدة سنوات من املفاوضات الصعبة 

التي خرجت منها PC-9 M فائزة أخرياً.

قال أوس��كار ج. ش��وينك، رئيس مجلس إدارة بيالتوس: “يرسنا 
جداً أن نرحب بس��الح الجو املل��يك األردين عضواً جديداً ضمن 
أرسة بيالت��وس، وأن��ا أش��عر بالس��عادة كذلك لف��وز بيالتوس 
بالصفق��ة يف مواجهة عدة منافس��ني عامليني آخرين، ويف الجولة 
األخرية اختار س��الح الجو املل��يك األردين طائرتنا PC-9 M عىل 

بقية الطائرات األخرى.”

وق��ال ماركوس بوش��ري، الرئيس التنفيذي لرشك��ة بيالتوس مضيفاً: 
“إننا مرسورون فعالً بكسب عميل جديد، ونحن واثقون أن عملية 
ال��رشاء هذه ستش��جع قوات جوية أخ��رى عىل التفك��ري بطائرتنا 
التدريبية بيالتوس التي تتميز بالكف��اءة، وذلك لتلبية احتياجاتهم 
لتدريب طياريهم يف املستقبل. كام يعتر هذا القرار دليالً آخر عىل 

أننا مزود من الطراز العاملي لطائرات التدريب.”

تعتر PC-9 M نظاماً يتميز بالكفاءة واملوثوقية من خالل التجربة 
وهو مس��تخدم بالفعل بنج��اح كبري من قبل العدي��د من القوات 
الجوي��ة حول العامل. وس��وف تكون طائ��رات PC-9 M التي متت 
حيازتها من قبل س��الح الجو املليك األردين جاهزة للتس��ليم اعتباراً 
من يناير 2017، وس��وف تشكل العمود الفقري لتدريب الطيارين 

املكلفني بقيادة الجيل األخري من الطائرات العسكرية.

س��وف توفر بيالتوس لسالح الجو املليك األردين جودة سويرسية 
متميزة، وسوف تعمل معهم عىل تطبيق أفضل أنظمة التدريب 
تلبي��ة الحتياجاته��م فيام يتعل��ق بالتدريب األس��ايس واملتقدم 

للطيارين.

تس��تعرض أكادميي��ة التدريب الفن��ي برامجه��ا التعليمية يف 
مع��رض ديب للطريان 2015، حيث تق��دم األكادميية 20 دورة 
تدريبية ودبلوم يف مجاالت أمن الطريان، منها دورة أمن األرض 

»مهابط الطائرات«، ودورة الطريان، ودورة مرشد طائرات.

وأف��اد كابن صباحت ع��يل مفتي مدي��ر األكادميية بأن عدد 
الطلب��ة الذي��ن حصلوا ع��ىل دورات تدريبية م��ن األكادميية 
بل��غ 5 آالف طالب وطالبة خالل خمس س��نوات، وذلك يف 3 
فروع مختلف��ة لألكادميية يف ديب والواليات املتحدة األمريكية 
واململكة املتحدة، إضافة إىل 4 طالب يدرسون برنامج الدبلوم 
ومدته 4 أش��هر، ويعقد يف الس��نة مرتني، مش��رياً إىل أن هذه 

الدورة هي ال��دورة العارشة. ومن جانبه��ا قالت وداد أحمد 
إداري تنفي��ذي باألكادميية: إن الش��هادة الت��ي يحصل عليها 
املت��درب باألكادميي��ة معرتف به��ا من هيئة الط��ريان املدين، 
منوه��ًة بأن أغل��ب الطلبة املتدربني يف ف��رع األكادميية بديب 
م��ن القوات املس��لحة اإلماراتية، وم��ن دول مجلس التعاون 

الخليجي.

وأضاف��ت أنه ال يش��رتط لالنتس��اب إىل دورات األكادميية أن 
يك��ون الطالب عس��كرياً، حي��ث يدرس بها طلب��ة من هيئة 
الطريان املدين ومن املطارات ومن الرشطة، مشرية إىل أن إدارة 

األكادميية تعتزم فرع جديداً لها يف دولة الكويت.

أعلن��ت رشكة ماكٍس��ُمْس للط��ريان عن إضافة خدمة الش��حن 
البح��ري إىل خدماته��ا، وذلك خ��الل مش��اركتها يف معرض ديب 
للط��ريان 2015، حيث تم إنش��اء قس��م جديد يف ماكس��يمس 
للط��ريان متخصص يف مجال الش��حن البح��ري ، وذلك للوصول 
ألعىل مس��توى للخدمات يف مجال الش��حن البحري، وللوصول 
لذلك وقعت رشكة ماكس��يمس للط��ريان عقودا مع أكر رشكات 
نق��ل بحري يف العامل وعق��دت اتفاقيات ورشاكات اس��رتاتيجية 
لض��امن الج��ودة لعمالئه��ا وذلك حس��ب ما رصح ب��ه محمد 

القاسمي املدير التنفيذي للرشكة 

وأضاف أن الرشكة حرصت عىل أن تشارك يف معرض ديب للطريان 
ألهمي��ة الحدث ولتتمكن الرشكة من عرض خدماته التنافس��ية 
حي��ث أنها متلك أس��طول متنوع من طائرات الش��حن الجوي، 

منوه��اً بإمكانية توقي��ع إتفاقات جديدة ل��رشاء طائرة جديدة 
خالل معرض ديب للطريان 2015.

وذكر القاسمي أن ماكسيموس للطريان متلك أنواعا مختلفة من 
،AN124 طائرات الشحن وهي،طائرتني من نوع أنتنوف

وأرب��ع طائ��رات م��ن أليوش��ن IL76 ، وطائرت��ني بوينج 746، 
وطائرتني من نوع إيرب��اص 300و600. ويتم نقل البضائع بكل 

أنواعها إىل جميع دول العامل حسب الطلب .

وقال القاس��مي إن تنوع أس��طول ماكسيموس يف مجال الشحن 
الج��وي وفر قدرا أكر من املرون��ة لعملياتها ، فطائرات أنتنوف 

.IL76 وطائرات  أليوشن، AN124

بيالتوس توقع عقدًا مع سالح اجلو امللكي األردين

أكادميية التدريب الفني تستعرض براجمها يف معرض دبي للطريان

“ماكسيمس للطريان” تضيف  خدمة الشحن البحري

تطبيق أفضل 
أنظمة التدريب تلبية 

الحتياجاتهم فيما 
يتعلق بالتدريب 

األساسي واملتقدم 
للطيارين

 ال يشرتط لالنتساب 
إىل دورات األكادميية 

أن يكون الطالب 
عسكريًا

 الشركة حرصت على 
أن تشارك يف معرض 
دبي للطريان ألهمية 

احلدث ولتتمكن 
الشركة من عرض 
خدماته التنافسية
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عندما يفكر الناس بأنظمة غري مأهولة فإنهم مييلون 
إىل الطائرة التي تكون أكرث بروزاً يف وسائل اإلعالم. لكن 

مركز الثقل يف األنظمة غري املأهولة يكمن يف محطات 
التحكم األرضية باملنتجات، حيث توجد القوة والقدرات 

الحقيقية لألنظمة غري املأهولة.

تض��م محط��ة التحك��م األرضي��ة العاملي��ة UGCS التابعة لرشكة 
Textron Systems عدداً من امليزات والتقنيات من أجل التشغيل 
املتبادل للخدمات املش��رتكة، ومرونة املهام، وقابلية الرتقية وسهولة 
االس��تعامل.. وترجع فكرة هذه الق��درات جميعاً إىل قدرة املحطة 
UGCS عىل استيعاب مختلف مس��تويات االستقاللية الذاتية مع 
األنظمة غري املأهولة.. ويس��مح هذا املفهوم “االستقاللية املنزلقة” 
للمس��تخدم بالتفاعل م��ع الطائرة بطرق متنوعة حس��ب املفهوم 

التشغييل والبيئة الحالية حتى هذه اللحظة.

إن محط��ة UGCS واحدة تتمتع بالقدرة ع��ىل التكيف مع أدوار 
مختلف��ة ترتاوح من مب��ارشة الطائ��رة مهاماً مرمجة مس��بقاً، إىل 
الطائرات التي يقودها طيارون بصورة اختيارية، حيث تؤدي محطة 
UGCS دوراً قامئاً عىل مزيد من الطأمنينة، مثل املركبة الس��طحية 
 Common Unmanned Surface Vehicle غري املأهولة املشرتكة

.CUSV

قدرات
يتم التحكم بأنظمة Aerosonde و Shadow باس��تخدام التحكم 
وواجهة االس��تخدام البرشية، حيث توجه النقاط الوسيطة األنظمة 
في��ام يتعلق بكيفية التقدم. ويتطلب الحصول عىل مس��توى أعىل 
من االستقاللية أن تبادر الطائرات إىل العمل بذاتها، كام هو واضح 

من املركبة السطحية غري املأهولة املشرتكة CUSV. وتتميز املركبة 
بقدرات تفادي االصطدام، بحيث إن ظهر يشء داخل مسار رادارها 
فإنها تتخذ إجراء بنفس��ها. ويف هذه الحالة، عندما تكون مستويات 
االستقاللية الذاتيى عالية، تعمل املحطة GCS كأداة لبث الطأمنينة 

ملراقب النظام الذي يبحث عن مالحظات مرتجعة عن األداء.

يوجد العديد من التطبيقات ملحطة UGCS وأنظمتها غري املأهولة 
يف منطقة الرشق األوسط، وتشمل هذه التطبيقات عمليات تفتيش 
البنية التحتي��ة، وأمن الحدود ومراقبة املرافق مثل النفط أو البنية 
التحتية. وتسهم هذه األنظمة غري املأهولة ومستويا استقالليتها يف 

ضامن تنفيذ املهمة بكفاءة.

UGCS حمطة التحكم

 UGCS حمطة
واحدة تتمتع 
بالقدرة على 

التكيف مع أدوار 
خمتلفة ترتاوح 

من مباشرة 
الطائرة مهامًا 

مربجمة مسبقًا

النجم احلقيقي للعرض غري املأهول
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يش��ارك “مركز محمد بن راشد للفضاء” 
يف  فعاليات “معرض ديب الدويل للطريان 
2015”، الذي يقام يف الفرتة املمتدة من 
8 إىل 12 نوفم��ر الج��اري يف “ديب ورلد 
س��نرتال”، حيث يستعرض أبرز املشاريع 
الفضائي��ة املنضوي��ة تح��ت مظلمت��ه، 
الفضاء،  تقني��ات  ومراف��ق ومخت��رات 
وتطبيقات األق��امر الصناعية، وخدمات 
التصوي��ر الفض��ايئ وخدم��ات املحط��ة 

األرضية. 

ومن أب��رز املش��اريع التي يس��تعرضها 
املركز، “م��رشوع اإلمارات إلستكش��اف 
املريخ”، ال��ذي أوكلت اليه مهام اإلعداد 
والتنفيذ واإلرشاف عىل كل مراحل إرسال 
“مسبار األمل” إلستكشاف كوكب املريخ. 

كام س��يتم إلقاء الضوء عىل منظومة األقامر الصناعية املتمثلة يف 
القمرين الصناعيني “ديب س��ات1-” و”ديب سات2-” الذين يوفران 
خدم��ات التصوير الفضايئ و”خليفة س��ات” ال��ذي يعد أول قمر 
صناعي يتم تصنعيه بأيد وخرات إماراتية %100 عىل أرض الدولة 
يف مخت��رات تقنيات الفضاء يف “مركز محمد بن راش��د للفضاء”. 
واعتر سعادة يوس��ف حمد الشيباين، مدير عام “مركز محمد بن 

راشد للفضاء” أن املعرض أحد أكر معارض الطريان العاملية واألكر 
يف منطقة الرشق األوس��ط، إذ يشكل منصة مثالية لتسليط الضوء 
عىل  مش��اريع املركز وأهدافه املتمثلة يف تشجيع االبتكار العلمي 
والتقدم التقني يف ديب واإلمارات”، مؤكداً “ أن الخطط واملشاريع 
الفضائية يف دولة اإلمارات تعّرعن الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة 

لتكون دولة اإلمارات مركزاً رائداً عاملياً يف قطاع الفضاء”.

كتب: راية املزروعي

اطلق��ت وكالة اإلمارات للفضاء مس��ابقة 
مس��توى  ع��ىل  الفضائي��ة”  “مركبت��ي 
الدول��ة، والت��ي ت��أيت يف إط��ار التزامها، 
تجاه دعم وتعزي��ز حضورها يف قطاعات 
والفنون  والهندس��ة  والتكنولوجيا  العلوم 
والرياضي��ات، ويج��ري تنظيم املس��ابقة 
بالتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م،  
ومجل��س أبوظبي للتعليم، وهيئة املعرفة 

والتنمية البرشية بديب.

وتستهدف املس��ابقة حوايل 250 مدرسة 
عىل مس��توى الدولة، وتركز عىل  التفاعل 
مع الطلب��ة يف جميع املراحل الدراس��ية،  
من خالل نشاطات تسهم يف رفع مستوى 

الوعي بصناعة الفضاء وتطبيقاتها، وتدعو املس��ابقة مدارس الدولة 
إىل تش��جيع الطالب عىل تلوين مركبة فضائية، عىل شكل صاروخ يف 
لوحات مستمدة من إلهامهم وابتكاراتهم، وتقدم بعدها الرسومات 
إىل لجنة تحكيم س��تقوم بدورها بتقييم املش��اركات واختيار أفضل 
44 تصميامً، سيتم جمعها من املدارس املشاركة،. وستحصل املدارس 

الفائزة عىل مجسم للمركبة بارتفاع مرتين.

 وسيقوم الطالب بتطبيق التصميم عىل املجسم، وستعرض التصاميم 
النهائية خالل معرض خاص يقام عىل هامش احتفاالت اليوم الوطني 

الراب��ع واألربعني لدولة اإلمارات، ويف أماكن ومعامل بارزة أخرى عىل 
مس��توى الدولة، مجس��م كروي تفاعيل يعرض كواك��ب املجموعة 
الشمسية بطريقة متكاملة، ما يسمح بالتنقل بني الكواكب والتعرف 

عىل تضاريسها املختلفة من خالل تكنولوجيا اللمس.

وميث��ل قط��اع الفضاء أحد مح��اور االس��رتاتيجية التنموي��ة لدولة 
اإلمارات، والرامية إىل تحقيق تنمية مس��تدامة من خالل تنويع بنية 
االقتصاد املحيل بعيداً عن النفط، وتعزيز مس��اهمة القطاعات غري 

النفطية يف اجاميل الناتج املحيل للدولة.

100%
يتم تصنعيه بأيد 

وخربات إماراتية

مركز حممد بن راشد للفضاء يستعرض مشاريعه الفضائية

عرض التصاميم الفائزة خالل احتفاالت اليوم الوطني 44

اخلطط واملشاريع 
الفضائية يف دولة 
اإلمارات تعّبرعن 

الرؤية الثاقبة 
للقيادة الرشيدة

 قطاع الفضاء أحد 
حماور االسرتاتيجية 

التنموية لدولة 
اإلمارات، والرامية 
إىل حتقيق تنمية 

مستدامة
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أك��د العقي��د طي��ار س��عيد الرحوم��ي 
املنس��ق العام ملعرض طريان ديب 2015، 
ع��ن االس��تعدادات الت��ي مت��ت لتأمني 
مع��رض ديب للطريان 2015، مش��ريا إىل 
أن هن��اك أك��رث من 290 كام��ريا مراقبة 
لتأمني كافة املداخل واملخارج والس��احة 
واملواقف واملعارض، إضافة إىل كامريات 
ملراقب��ة مداخل الس��يارات، الفتا إىل أن 
الكام��ريات ال تكتف��ي فق��ط بتس��جيل 
وتصوير الس��يارات القادمة إىل املعرض 
بل هناك قارئ ألرقام الس��يارات، يرتبط 
بغرف��ة العملي��ات الرشطي��ة باملعرض، 
مضيف��ا أن عدد أفراد األمن القامئني عىل 
تأم��ني صالة الع��رض ومنطقة املعرض “ 
الس��احة “ يبلغ عددهم نحو 240 رجل 

أمن عىل اختالف رتبهم العس��كرية، في��ام كان عدد القامئني عىل 
تأمني املعرض الس��ابق 330 بزيادة نح��و مائة رجل أمن، الفتا إىل 
أن االس��تعداد للمعرض بدأ منذ أغسطس من العام املايض وكانت 
هناك وبصفة يومية اجتامعات ولقاءات ملناقش��ة االس��تعدادات 
والتحضريات الجارية لتنظيم املعرض واالطالع عىل موقف وخطط 
اللجان واستعداداتها للحفاظ عىل املستوى العايل واملميز لسلسلة 

معارض ديب للطريان.

وأضاف الرحومي قد يس��أل س��ائل أنه يفرتض أن نزيد العدد للتأمني، 
ولك��ن الحقيقة عكس ذلك متاما فتقلي��ص عدد رجال األمن راجع إىل 
االس��تعانة بالتقني��ات الحديثة والتكنولوجية مقاب��ل تقليص الكوادر 
البرشية، هذا يف الوقت الذي زاد فيه مساحة املعرض عام قبل مبعدل 
%10 عن العام الس��ابق، وكذا بلغ عدد الشاليهات بلغ نحو 57 شاليها 
لل��رشكات والجهات الرس��مية، أضف إىل ذلك ع��دد العارضني والذي 
وصل إىل 315 عارضا من رشكات عاملية ومحلية ومؤسسات حكومية.

قامت رشك��ة نورثروب غرومان بتطوير نظ��ام للوعي الظريف الكروي 
بزاوي��ة 360 درج��ة يف نظام الفتح��ة املوزع��ة الكهروضوئية )داس( 
)Distributed Aperture System(. ويحي��ط نظ��ام DAS بالطائرة 
بكرة واقية من الوعي الظ��ريف. ويقوم هذا النظام بتحذير الطيار من 
تهدي��دات الطائ��رات أو الصواري��خ القادمة، فضالً ع��ن توفري الرؤية 
النهاري��ة والليلية، وقدرات التحكم بالنريان، والتتبع الدقيق للطائرات 

الصديقة أو ضمن الجناح نفسه من اجل املناورة التكتيكية.

 يسمى هذا النظام AN/AAQ-37 ويتكون من ستة انظمة استشعار 
كهروبرصية، ويس��هم نظام DAS الكهروب��رصي يف تعزيز قدرة نظام 
 F-35  االستش��عار باألشعة تحت الحمراء للنظر نحو األمام يف طائرات

.Lightning II

يوف��ر نظام   DAS إمكانيات اكتش��اف وتتبع الصواريخ، واكتش��اف 
نقط��ة اإلط��الق، والوعي الظ��ريف IRST والدعم باألس��لحة واملالحة 

النهارية والليلية. 

وباإلضافة إىل تطوير نظ��ام EO DAS، تقوم رشكة نورثروب غرومان 
بتوري��د رادار التحك��م بالن��ريان )AESA( بنظ��ام  مصفوفة املس��ح 
اإللكرتوين  املتقدمة  AN / APG-81 للطائرة F-35 . وقد تم تصميم 
رادار AESA لتمك��ني الطيار من االش��تباك بفاعلية باألهداف الجوية 

والرية يف املدى الطويل، مع توفري وعي ظريف متميز.

قامت رشك��ة نورثروب غرومان كوربوريش��ن يف اآلونة األخرية بعرض 
نظ��ام DAS الخاص بقدرات كش��ف وتتب��ع واس��تهداف الصواريخ 

 AN /  الخ��اص بنظ��ام AESA ورادار  AN / AAQ-37 ،البالس��تية
 F-35 Joint Strike وكاله��ام موجود ع��ىل من املقاتل��ة ،APG-81
Fighter. وق��د قام نظاما DAS وAPG-81 من إنتاج رشكة نورثروب 
غرومان بالكش��ف التتبع واالستهداف بش��كل مستقل لعدة صواريخ 
بالس��تية يف آن واحد. و متكن نظام DAS بالكش��ف بصورة مستقلة 
عن الصواريخ الخمس��ة التي أطلقت يف تعاق��ب رسيع، وتتبعها منذ 

عملية اإلطالق األوىل.

 BAC 1-11  أثن��اء كونه عىل من طائ��رة االختبار DAS متك��ن نظام
التابعة لرشك��ة نورثروب غرومان، من اكتش��اف وتحديد موقع نريان 
الدبابات من مسافة كبرية وبصورة عملية. وهذا النظام قادر باإلضافة 
إىل املدفعية عىل الكش��ف والتحديد يف وق��ت واحد ملوقع الصواريخ 
واملدفعية املضادة للطائرات التي تطلق نريانها يف منطقة واسعة. وعىل 
 F-35 الرغم من أن الكش��ف عن الن��ريان املعادية ليس من متطلبات
بالنسبة إىل نظامDAS، فإن تصميم النظام يجعله مثالياً لهذه املهمة. 
وه��ذه القدرة الكامنة متكن نظ��ام DAS من جمع ومعالجة وإيصال 
املعلومات األساس��ية عن س��احة املعركة إىل القوات الرية والطائرات 
 cueing األخرى بش��كل مستقل، ودون الحاجة إىل دمج خوذة الطيار

أو زيادة عبء العمل التجريبي.

بره��ن نظ��ام DAS  يف اختب��ارات الطريان، عىل قدرته عىل التوس��ع 
يف مه��ام ومنصات إضافي��ة، مبا يف ذلك الدفاع الصاروخي البالس��تي، 
وعمليات الكشف عن النريان األرضية املعادية وعمليات الطائرات من 
دون طيار. وقد ش��ملت ع��روض  الطريان بنظام DAS تعقب صاروخ 

إىل مسافة تزيد عن 800 ميل )1300كم(.

240
عدد أفراد األمن 

القائمني على 
تأمني صالة العرض 
ومنطقة املعرض

290 كامريا لتأمني كافة املداخل واخملارج وقارئ ألرقام السيارات

نظام DAS: نظام الوعي الظريف الكروي الوحيد بزاوية 360 درجة
يقوم النظام بتحذير 
الطيار من الطائرات 

القادمة والتهديدات 
الصاروخية ويوفر 

القدرة على الرؤية 
الليلية
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ض��م مع��رض ديب للط��ريان 2015،  9 أجنح��ة عاملي��ة تضم 
دول »أس��رتاليا، فرنس��ا، أملانيا، إيطاليا، هولندا، روسيا، تركيا، 
اململك��ة املتحدة، الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة، أما االجنحة 
املتخصص��ة تضم الطباعة ثالثية األبعاد، أمن املطارات، مؤمتر 
الخليج للتدريب يف صناعة الطريان، فضال عن  دعوة أكرث من 
250 وف��داً للحضور، بتنس��يق من رشكة فريز اند اكزيبيش��نز 
ايروس��بيس بالتعاون مع هيئة الطريان املدين بديب، ومطارات 

املس��لحة  والق��وات  ديب، 
ملش��اريع  وديب  باإلم��ارات 

الطريان الهندسية.

يف  االوىل  للم��رة  تش��ارك 
االستعراضات الجوية ملعرض 
طائرات   ،2015 للطريان  ديب 
وق��ت  يف  طي��ار،  ب��دون 
تكنولوجي��ا تل��ك الطائرات، 
تط��ورا رسيعا يف الس��نوات 
األخرية، وتوسعت تطبيقاتها 
العس��كرية  املج��االت  يف 
أوس��ع،  بش��كل  واملدني��ة 
ويتج��ىل ذلك يف معرض ديب 
للط��ريان يف دورت��ه الحالية، 
حيث ينظر العديد من رواد 
املع��رض الع��روض املبتكرة 
يف  املش��اركة  الف��رق  م��ن 

االستعرضات.

وشهد املعرض عودة برنامج 
الوف��ود املمي��ز حي��ث تتم 
دعوة وفود مدنية وعسكرية 
م��ن مختل��ف أنح��اء العامل 
للمشاركة، وس��كاي ڤيو: يف 
اس��تجابة للطل��ب املتزاي��د 

عليه، ويُنظم يف موقع خاص ومثايل ميكن للجمهور من خالله 
مش��اهدة العرض الثاب��ت للطائرات، وكذلك االس��تعراضات 
الجوية لخمس��ة أيام متتالية، ومن املتوقع أن يجذب الحدث 

أكرث من 20 ألف شخص. 

كام عاد العارضون من الرشق األوس��ط للمشاركة يف املعرض، 
حي��ث أن الزوار ع��ىل موعد مع االتحاد للطريان، ألفا س��تار، 
الس��الم، دار الهندس��ة، دي يس أفييشن، أكس��يل اندسرتيز، 
الهيئ��ة العام��ة للطريان امل��دين، الخطوط الجوي��ة القطرية، 

الرشكة السعودية للطريان، مجموعة سرتيت.

أما “يوم املستقبل” سيتمكن الطلبة من الكليات والجامعات 
واألكادميي��ات املختلفة من زي��ارة الحدث يف اليوم األخري من 
معرض الطريان لالس��تامع إىل نصائ��ح املتحدثني حول الفرص 
 الوظيفي��ة املتاحة يف رشكاته��م وقطاع الطريان بش��كل عام.

وميثل الحدث يوماً تفاعلياً حيث يتعرف الطالب عن قُرب عىل 
أحدث التقنيات وملسها ورؤيتها بهدف إلهام الشباب اإلمارايت 

وتشجيعه عىل االنضامم إىل صناعة الطريان يف املستقبل.

أجنحة عاملية و3 
متخصصة يف حضرة 

معرض دبي للطريان

9

250

“طائرات بدون طيار”  تشارك يف 
األستعراضات للمرة االوىل

تق��دم هيئة الصحة بديب، من خالل مش��اركتها باملعرض خدماتها الطبي��ة املجانية للزوار 
واملش��اركني، حيث أفاد حمد العطار مدي��ر مركز املطار الطبي.ب��أن عيادة املعرض تضم 
غرفت��ني وصيدلية وغرف��ة لتقييم الحاالت، إضافة إىل أن ال��كادر الطبي بها يضم 6 أطباء، 
يعملون يف ثالث فرتات، مع عدد من املمرضني وصيدالين، موضحاً أن العيادة مجهزة بعدد 
من األجهزة التي تستخدم يف فحص وعالج الحاالت العادية، منها جهاز للضغط، وللسكري، 

ولقياس درجة الحرارة، واإلنعاش الشامل، إضافة إىل جهاز ECG  لتخطيط القلب.

ق��دم فريق طياري فرس��ان اإلمارات عروضا مميزة ، خالل افتت��اح اليوم األول ملعرض ديب 
ال��دويل للطريان كعادته يف كافة االحتفاالت والفعاليات العاملية واملحلية ، حيث أكتس��ب 
الفريق شهرة مميزة محليا وعامليا يف العروض التي يقدمها بألوان علم اإلمارات ، من جهته 
قال رائد طيار خالد عبد الله الجابري قائد فريق الفرس��ان أن العروض التي يقدمها فريق 
طيارين فرس��ان اإلمارات عمل وطني مميز يس��تحق االفتخار منا جميعا ، حيث اعتاد أن 
يق��دم عروضه عىل طائرة ال� أف 16 واملرياج 2000 وهي طائرات تابعة للقوات املس��لحة 
اإلماراتية ، ناهيك عن مش��اركتنا أي فريق الفرس��ان يف كافة املع��ارك التي خاضتها قواتنا 

املسلحة مع حلفائها لنرصة الحق وآخرها مشاركتها يف اليمن .

وأضاف الرائد الجابري تعد هذه املش��اركة للس��نة الثالثة عىل التوايل ، وتختلف مشاركتنا 
ع��ام بعد عام حي��ث يحرص طيارينا عىل إضاف��ة الجديد يف الحركات الت��ي تنفذ بصورة 
جامعية وبحرفية تؤكد مهارة طيارينا عىل املناورة ، وقوة محركات الطائرات املس��تخدمة 
م��ام يؤكد قدرة طائراتنا عىل املناورة ومه��ارة التدريب التي وصل إليها طيارينا ، الفتا إىل 

أن مستوى التدريب الذي يخضع له طيارينا يعد من أعىل مستويات التدريب عامليا .

هيئة الصحة بدبي تقدم خدمات طبية 
جمانية ملشاركي وزائري املعرض

طيارو فرسان اإلمارات قدموا أروع 
البطوالت على الـ أف 16 واملرياج 2000

وفدًا من خمتلف 
دول العامل  يحضر 

عرس الطريان
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قالت ميش��يل ف��ان أكيليجني، املدي��رة التنفيذية لرشك��ة فريز أند 
أكزيبيش��نز إيروس��بيس، املنظمة ملعرض ديب للط��ريان2015 ، إن 
املع��رض أك��ر حدث ننظمه ع��ىل اإلطالق حت��ى اآلن، مؤكدة منو 
املؤرشات يف عدد م��ن النواحي، مبا يف ذلك زيادة يف عدد الرشكات 
العارضة، واستثامرات العديد من الرشكات التي تعود للمشاركة يف 
الفعاليات، السيام أن الدورة الحالية للمعرض تشهد منافسة عاملية 

بني الرشكات  للمشاركة يف عرس الطريان هذا العام.

وأضاف��ت أن هناك قطاعات جدي��دة يف حرضة املعرض هذا العام، 
مثل جناح الطباعة ثالثية األبعاد ومش��اركة وكالة اإلمارات للفضاء، 
فض��ال عن  املؤمترات الجدي��دة، التي أضافت بُع��داً جديداً لقيمة 

املعرض بالنسبة للزوار التجاريني الذين سيحرضون الحدث. وأكدت 
أن الفعالي��ات الت��ي تعود مرة أخرى للحدث مث��ل »جناح ومؤمتر 
الخليج للتدريب )GATE( و»يوم املس��تقبل« الذي حقق ش��عبية 
كبرية، تسهم يف تعزيز جاذبية املعرض لجميع القطاعات يف صناعة 
الط��ريان والفضاء، وت��أيت ال��رشكات العاملية العارضة التي توس��ع 
تواجده��ا من كافة أرج��اء العامل، من الوالي��ات املتحدة األمريكية 
 إىل الرشكات التي طورت محلي��اً مثل اي اي ال )AAL( اإلماراتية.
 وهن��اك رشكات تحرض للم��رة األوىل من تايوان واملغ��رب والتفيا.
ومن املتوقع أن تكون 60 دولة عىل األقل ممثلة عىل قامئة الرشكات 
العارضة، ما يؤكد الجاذبية العاملية للمعرض وأهمية منطقة الرشق 

األوسط لصناعة الطريان بشكل عام.

كش��فت احصائي��ات حديثة عن تجاوز اس��تثامرات اإلمارات يف 
تكنولوجي��ا الفضاء حتى اآلن م��ا يقرب إىل 20 مليار درهم )5.4 
مليارات دوالر أمرييك(، ويش��مل ذلك ال��رشكات اإلماراتية التي 
تعتر اآلن من بني الرشكات العاملية الرئيسة، ومنها »مركز محمد 
بن راش��د للفضاء، ورشكة الياه لالتصاالت الفضائية )الياه سات(، 

ورشكة الرثيا لالتصاالت«.

وتش��هد الدورة 28 ملع��رض ديب للط��ريان 2015، الذي انطلقت 
فعالياته أمس ويس��تمر حتى 12  نوفم��ر الجاري، حضوراً الفتا 
لتلك الرشكات الوطنية، بهدف تنظيم ودعم قطاع الفضاء بدولة 

اإلم��ارات، واإلس��هام يف تنويع االقتصاد الوطن��ي من خالل هذا 
القط��اع املتقدم، يف وقت بلغت  قيمة صناعة الفضاء عاملياً نحو 
300 مليار دوالر أمرييك، وتنمو بنس��بة %8 سنوياً. وقال الدكتور 
خليف��ة محمد الرميث��ي، رئيس مجل��س إدارة وكال��ة اإلمارات 
للفض��اء: تتمثل مهمتنا كوكالة يف تش��كيل وتوجيه قطاع الفضاء 
يف دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، وتهدف رؤيتنا إىل أن نكون 
من بني ال��دول املتقدمة يف مجال الفض��اء والطريان بحلول عام 
2021، مضيف��اً أن املعرض يعتر مرك��زاً لصناعة الطريان واملكان 
املث��ايل لنا للعمل عىل تنفيذ مهمتن��ا بوجود الرشكات الرائدة يف 

صناعة الطريان.

ظه��رت االبات��ى D يف مع��رض الطريان 
باألمس والتي اس��تخدمت من قبل صقور 
اإلمارات يف كوسوفو واليمن وكافة املعارك 
التي ش��ارك فيها أبناء اإلم��ارات محققني 
انجازات كبرية تس��جل له��م. وباعتبارهم 
تخط��وا حاجزا مهام من االنجازات، يضاف 
إىل انجازاته��م وبطوالتهم، ويؤكد النقيب 
طي��ار س��امل س��عيد قائد إح��دى طائرات 
االباتيش اإلماراتية D، أن قواتنا املس��لحة 
ستش��هد قريبا االباتى اإلماراتية E، والتي 
ال تختلف كثريا عن االباتيش D يف الش��كل 
الخارجي، ولكنها تختلف يف تسليحها وقوة 
محركها التي تزيد عن سابقتها 5 أضعاف، 

 D الصورة املتط��ورة من االباتيش E وكذل��ك الجري بوكس والتس��ليح، وتع��د االباتى
وحول استخداماتها فهي مضادة للدبابات واإلفراد حيث أنها مزودة بصواريخ من طراز 
هي��ل فاير )HELL FIRE( املوجهة بالليزر وأيض��ا بقذائف ضد الدبابات واملدرعات 
وتس��تخدم رشاش��ا مبعدالت رمى عالية ضد األفراد واآلليات الخفيفة، كام تس��تخدم 
االبات��يش من قبل صق��ور اإلمارات حيث يجوبون بها الحدود جوا عىل مدار الس��اعة 
ويصورون كل جس��م ثابت او متحرك عىل األرض بواس��طة أجه��زة تليفزيونية دقيقة 
تحملها طائرات االباتى اإلماراتية، الفتا إىل أنها استخدمت يف اليمن وأثبتت فعالياتها 
بجدارة، مش��ريا إىل أنها مستخدمة من قبل دول الخليج السعودية والكويت وبالطبع 

قواتن��ا املس��لحة مب��رص ومؤخ��را دخلت 
الخدمة بالقوات املسلحة الشقيقة مرص.

وحول اس��تخداماتها يف تل��ك الدول فيتم 
وفق رغب��ة كل دولة يف إضافة وإدخال ما 
تريده عىل تسليح الطائرة وفق متطلباتها، 
كام أن صيانتها يقوم عليها شباب إماراتيون 
مدرب��ون تدريبا عاليا ومس��توعبون لكل 
م��ا تلقوه م��ن عل��وم تكنولوجية إلصالح 
وصيانة هذا النوع من الطائرات العمودية 
)االباتى( وهى احدث أنواع الطائرات يف 
العامل ومس��لحة تسليحا عاليا وقادرة عىل 
خداع الرادارات والتخفي والتصوير اللييل 
أك��رث مهارة واتقانا من النهار لذا يطل��ق عليها البعض )بالطائرة الليلية( كام أن عليها 
أجهزة أش��عة ومراقبة ورؤي��ة ليلية متقدمة جدا ومزودة بأس��لحة عالية الكفاءة يف 
الحرب االلكرتونية. كام أن الطائرة تدخل إىل ورش��ة الصيانة كل عرش س��اعات طريان 
ويتم إجراء الصيانة الشاملة عليها باإلضافة إىل مسح كامل عىل الطائرة قبل كل رحلة 
ط��ريان وبعد نزول الطائرة م��ن مهمتها، وهناك ملفا خاصا لكل طائرة يتم من خالله 
معرفة التفاصيل الدقيقة للطائرة من حيث التس��ليح واألعطال وإعامل الصيانة التي 
تجرى عليها وبذلك تدخل الطائرة اىل الورش��ة يف الظروف العادية مرة بعد مىض 50 

ساعة ومرة بعد مىض 100 ساعة ومرة بعد مىض 250 ساعة.
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مليار درهم 
استثمارات اإلمارات

يف تكنولوجيا الفضاء

شركة مشاركة 
وتوقعات بارتفاع 

عدد الزوار %7

منافسة عاملية للمشاركة يف معرض دبي للطريان

الشركات الوطنية تسجل حضورا الفتا يف “دبي للطريان”

Apache-E تثبت جدارتها بقيادة صقور اإلمارات يف اليمن


