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حممد بن راشد يفتتح معرض دبي للطريان

العاملية  للشركات  أساسية  حمطة  املعرض  زايد:  بن  حممد 

05

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة بزيارة 

إىل مع��رض ديب ال��دويل للطريان 2013 

الذي انطلق��ت فعالياته أمس يف دورته 

الثالثة عرشة عىل ارض مطار آل مكتوم 

الدويل مبنطقة جبل عيل بديب.

وأشاد سموه مبستوى مشاركة الرشكات 

العاملية يف املعرض ونوعية املعروضات. 
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استقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة  

مبعرض ديب للط��ريان 2013 أمس الفريق 

أول تانا ساك باتيام براج ورن رئيس قوات 

الدفاع التايلندي والوفد املرافق له .

ج��رى خالل اللق��اء اس��تعراض عالقات 

التع��اون ب��ن دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة   واململك��ة التايلندية وجوانب 

تفعيلها وتطويرها وبحث الش��ؤون ذات 

الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية.

وقد أش��اد رئيس قوات الدفاع التايلندي 

بحس��ن االدارة والتنظيم للمعرض الحايل 

الذي يعد االكرب منذ انطالقته وما يحويه 

من معروضات للطائرات الحديثة والتي 

تواكب كل جديد يف عامل صناعة الطائرات 

وال��ذي يربهن بأن االم��ارات قادرة عيل 

اس��تضافتها للمع��ارض الدولية وحس��ن 

التنظيم وريادتها يف الصناعة املعرضية . 

كام تم خ��الل اللقاء ال��ذي حرضه عدد 

من ضب��اط الق��وات املس��لحة وأعضاء 

الوفد املرافق للضي��ف تبادل األحاديث 

حول فعاليات املعرض، كام تم إستعراض 

عالقات التعاون املش��رك وسبل تعزيزها 

الط��ريان  خاص��ة يف مج��االت صناع��ة 

والتكنولوجيا املتقدمة.

استقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة  

مبعرض ديب للطريان 2013 أمس معايل جان 

ايف لودريان وزي��ر الدفاع الفرنيس والوفد 

املرافق له.

ج��رى خ��الل اللق��اء إس��تعراض عالق��ات 

التع��اون بن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

تفعيلها  وجوان��ب  الفرنس��ية  والجمهورية 

وتطويره��ا وبح��ث الش��ؤون ذات الصل��ة 

باملجاالت العسكرية والدفاعية.

كام تم تبادل األحاديث حول أهمية انعقاد 

املع��رض باعتب��اره حدث��ا عس��كريا عامليا 

يس��تقطب كبار ال��رشكات املصنعةألنظمة 

الطي��اران وي��زوره كبار املس��ئولن وصناع 

الق��رار م��ن م��ن دول املنطق��ة مل��ا يوفره 

م��ن أرضية تع��رض أخ��ر ماتوصل��ت اليه 

التكنولوجي��ا والدفاع بالش��كل الذي يلبي 

متطلبات وأحتياجات دول العامل . 

وقد أشاد معايل وزير الدفاع الفرنيس بحسن 

االدارة والتنظي��م للمع��رض الح��ايل ال��ذي 

يع��د االكرب من��ذ انطالقته وم��ا يحويه من 

معروضات للطائرات الحديثة والتي تواكب 

كل جدي��د يف عامل صناع��ة الطائرات والذي 

يربهن بأن االمارات قادرة عيل اس��تضافتها 

للمعارض الدولية وحسن التنظيم وريادتها 

يف الصناعة املعرضية . 

رئيس اركان القوات املسلحة  يستقبل وزير الدفاع الفرنسي

رئيس األركان يستقبل رئيس قوات الدفاع التايلندي 
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قائد القوات اجلوية يستقبل عددًا من كبار ضيوف املعرض

استقبل سعادة اللواء الركن طيار محمد 

بن سويدان القمزي قائد القوات الجوية 

والدف��اع الجوي يف مكتب��ه مبعرض ديب 

للطريان 2013 أمس كال عىل حدة الفريق 

جون هس��رمان قائد الق��وات املركزية 

االمريكية، والفري��ق البحري جون ميلر 

قائ��د القيادة املركزي��ة للقوات البحرية 

االمريكية، والفريق يونس السيد املرصي 

قائد القوات الجوي��ة املرصية، والفريق 

طيار باس��كوايل بريزيوس��ا رئيس أركان 

القوات الجوي��ة االيطالية، والفريق أول 

جوي اندرو بولفورد رئيس اركان القوات 

الجوي��ة امللكي��ة الربيطاني��ة، والفريق 

اول طي��ار دوين مرس��ييه قائ��د القوات 

الجوية الفرنس��ية، والل��واء هرنيك دام 

قائد القوات الجوية الدامنركية، والفريق 

الكسندر سسنيتجر قائد الفوات الجوية 

امللكية الهولندي��ة، والفريق ايفانجلوس 

تورن��اس رئي��س اركان الق��وات الجوية 

اليونانية ،واللواء طيار كالود فان د يدي 

فوردي قائد القوات الجوية البلجيكية .

وتم خالل اللق��اءات التي حرضها عدد 

م��ن ضب��اط الق��وات الجوي��ة والدفاع 

الجوي وأعضاء الوفود املرافقة للضيوف 

تبادل االحاديث حول فعاليات املعرض، 

ك��ام ت��م اس��تعراض عالق��ات التعاون 

املش��رك وسبل تعزيزها وتنميتها خاصة 

يف مج��ال صناعة الط��ريان والتكنلوجيا 

التقدمة .

وأشاد الضيوف بحسن التنظيم واالعداد 

ملع��رض ديب للطريان يف دورت��ه الحالية 

وهو االك��رب يف تاريخ انطالقته  مؤكدين 

املكانة املتمي��زة التي وصلت اليها دولة 

االم��ارات يف مج��ال تنظي��م املع��ارض 

الدولية يف مختلف تخصصاتها.
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 اس��تقبل اللواء الرك��ن بحري إبراهيم 

س��امل املرشخ قائ��د الق��وات البحرية 

امس مبكتبه مبعرض ديب للطريان 2013 

الفريق جون ميلر قائد القيادة املركزية 

للقوات البحرية األمريكية يف البحرين 

واللواء بو سانتي قائد القوات الفرنسية 

باملحيط الهندي والوفد املرافق لهام.

 جرى خالل اللقائ��ن الذين حرضهام 

ع��دد من الضب��اط  تب��ادل األحاديث 

واملوضوع��ات ذات اإلهتامم املش��رك 

بن الجانبن وسبل تطويرها من خالل 

انعق��اد معرض ديب للط��ريان باعتباره 

املعرض االكرب يف نسخته الحالية والذي 

يس��تقطب كب��ار ال��رشكات العاملي��ة 

املصنعة النظمة الطريان يف العامل .

افتتح صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب رع��اه الله بحضور س��مو 

الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ويل عهد ديب وس��مو الشيخ مكتوم بن محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب حاك��م ديب الدورة 

الثالث��ة عرشة ملعرض ديب الدويل للطريان وقام 

س��موه عقب مصافحته لوفود اك��ر من مئة 

دولة عربية واجنبي��ة يحرضون املعرض بقص 

الرشي��ط التقلي��دي ثم بدأ س��موه جولته يف 

مدرج الطائرات املدنية والعس��كرية ومعدات 

الط��ريان التي متثل اكر م��ن الف رشكة عربية 

وعاملية.

وش��هد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاك��م ديب و امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة والفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وسمو الش��يخ حمدان بن محمد بن 

راش��د آل مكتوم ويل عهد ديب وس��مو الشيخ 

مكت��وم بن محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 

حاكم ديب جانبا من العرض الجوي الذي أقيم 

بعد ظهر أمس يف س��امء مع��رض ديب الدويل 

للط��ريان 2013 حي��ث إفتتح الع��رض فريق 

فرسان اإلمارات الذي أدوا عروضا جوية مبهرة 

كام ش��هد س��موه  حفل مراس��م التوقيع عىل 

صفق��ة جديدة لطريان اإلم��ارات من طائرات 

بونيج 777 إكس وعدده��ا 150 طائرة بقيمة 

280 مليار درهم والتي وقعها س��مو الش��يخ 

أحمد بن س��عيد آل مكت��وم رئيس هيئة ديب 

للط��ريان الرئي��س األع��ىل ملجموع��ة ط��ريان 

اإلمارات عن جانب اإلمارات فيام وقعها جيم 

ماكرنريين الرئيس التنفيذي لرشكة بونيج . كام 

تم التوقيع خالل الحفل - الذي أقيم يف معرض 

ديب ال��دويل للطريان - عىل إتفاقية توريد 111 

طائرة لرشكة فالي ديب بقيمة 11 مليار دوالر.

وأكد س��موه  أن طريان االمارات رس��ول سالم  

مع شعوب املنطقة والعامل.

أكد أن طريان االمارات رسول سالم  مع شعوب املنطقة والعامل
حممد بن راشد يفتتح معرض دبي للطريان

قائد القوات البحرية يستقبل عددًا من كبار زوار املعرض
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قام الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة بزيارة إىل معرض ديب الدويل 

للطريان 2013 الذي انطلقت فعالياته أمس يف 

دورته الثالثة عرشة عىل ارض مطار آل مكتوم 

الدويل مبنطقة جبل عيل بديب. 

وتفقد س��موه عددا من األجنحة املشاركة يف 

املع��رض والذي يضم منص��ات عرض لرشكات 

محلية وعربية وعاملية متخصصة يف تكنولوجيا 

صناع��ة الطريان والدفاع الج��وي والتي بلغت 

أكر من ألف رشكة عارضة.

والتقى سموه خالل الجولة مبسؤويل الرشكات 

واألجنح��ة ..وتعرف عىل أب��رز خطط وبرامج 

التحدي��ث والتطوي��ر التي تجريه��ا الرشكات 

العاملية يف صناعات الطريان وتقنياته لتعزيزها 

وتطويرها .. واس��تمع سموه من العارضن إىل 

أبرز هذه التقنيات ومدى مالمئتها للمتطلبات 

املستقبلية .

وش��ملت جول��ة س��مو ويل عه��د أبوظبي يف 

املعرض زيارة عدد من األجنحة األجنبية والتي 

ش��ملت الجناح الربيط��اين والفرنيس واألملاين 

واألمرييك وتعرف من املس��ئولن القامئن عىل 

األجنحة عىل املعروض��ات التي تعرضها كربى 

الرشكات العاملية يف مجاالت الطريان وتقنياته.

ك��ام اطل��ع س��موه عىل مش��اركة ع��دد من 

الرشكات الوطنية ذات الصناعات املتقدمة يف 

قطاعي الطريان والدفاع ..وتعرف س��موه من 

ممثيل ال��رشكات عىل ما اش��تملته أجنحتهم 

من معروضات وصناعات متطورة مكنتها من 

ترسيخ مكانتها عىل خارطة الصناعات العاملية 

املتقدمة .

وأشاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان مبس��توى مش��اركة الرشكات العاملية 

يف املعرض ونوعية املعروضات ..مش��ريا سموه 

اىل ان مع��رض ديب للطريان ميثل محطة مهمة 

وأساسية للرشكات العاملية املتخصصة بالطريان 

مبا حقق��ه من س��معة دولية وأصب��ح عالمة 

فارقة يف تجمع هذه الرشكات وعقد الصفقات 

وتبادل األفكار والتجارب.

أكد أن طريان االمارات رسول سالم  مع شعوب املنطقة والعامل
حممد بن راشد يفتتح معرض دبي للطريان

تفقد عددا من األجنحة وتعرف على أبرز خطط التحديث والتطوير
حممد بن زايد: املعرض حمطة للشركات العاملية

وقعت رشك��ة »الي��اه« لالتص��االت الفضائية 

»الياه س��ات« وهي رشكة مس��اهمة مملوكة 

بالكام��ل م��ن قب��ل رشك��ة مبادل��ة للتنمية 

إتفاقي��ة مع رشكتي »أس��ريوم« و«بوينغ« يف 

مج��ال اس��تخدامات املنص��ات الجوية وذلك 

الس��تخدامها يف طائ��رات الدوري��ة البحري��ة 

باالعتامد ع��ىل النطاق الرددي الذي تخصصه 

»الياه سات« لالستخدامات الحكومية . 

وتؤك��د االتفاقية التي تم اإلع��الن عنها خالل 

فعالي��ات معرض ديب للط��ريان 2013 املنعقد 

خالل الفرة ب��ن 17 إىل 21 نوفمرب الجاري يف 

»ديب ورلد س��نرال« التزام رشكة »الياه سات« 

بتقدي��م خدمات ذات مس��توى عاملي لتلبية 

الجوان��ب املختلف��ة م��ن احتياج��ات األمان 

والرسعة العالية لنقل البيانات .

وقال عيل الهاشمي مدير عام »ياه للخدمات« 

إن حلول االتصاالت الفضائية »ساتكوم« اآلمنة 

الت��ي تقدمها الرشكة تتمتع باتصال عايل األداء 

ميكن املنص��ات الجوية من االتص��ال بفعالية 

أكرب مع مركز السيطرة األريض .

وأضاف الهاش��مي »تتمتع أقامرن��ا الصناعية 

بإمكان��ات تخوله��ا تقديم س��عات كبرية من 

النط��اق الرددي »كيه ايه بان��د« للعديد من 

األنش��طة إىل جان��ب أح��دث األنظم��ة التي 

نقدمها لتحس��ن حلول االتص��االت لطائرات 

الدوري��ة البحرية«. من جهت��ه قال بول غريي 

نائب الرئيس إلدارة حلول التوجيه والس��يطرة 

واالتص��ال يف رشك��ة »بوين��غ« »ان هوائيات 

بوينغ صغرية الحجم املستخدمة يف االتصاالت 

الفضائية للطائرات تعترب حلوال مناسبة للعديد 

من املنصات ونحن سعداء بتمكننا من توسيع 

مجال اس��تخدامها لتش��مل طائرات الدورية 

للقوات البحرية اإلماراتية« .

»الياه سات« توقع إتفاقية مع »أسرتيوم« و»بوينغ«  
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  خدمات »باس« يف الشحن اجلوي 
تس��عى رشك��ة خدم��ات مط��ار البحرين 

)ب��اس(، والتي تأسس��ت يف عام 1977، من 

خ��الل مش��اركتها الدامئ��ة يف مع��رض ديب 

للط��ريان، إىل التعري��ف بخدماتها األرضية 

املتميزة والشاملة يف مطار البحرين الدويل، 

كخدمات الش��حن ع��ىل اخت��الف أنواعها 

وتقدي��م الوجب��ات الغذائي��ة واملرشوبات 

داخ��ل الطائ��رات خالل رحالته��ا واملناولة 

األرضية للطائرات.

وتهدف الرشكة إىل تعريف زوار جناحها يف 

معرض ديب للط��ريان 2013، بخدماتها التي 

تش��مل أيضاً خدمة هندسة الطائرات، من 

خ��الل مركز ب��اس الرائد واملجه��ز بأحدث 

املواصف��ات العاملي��ة لتدري��ب وتخري��ج 

مهنديس الطائ��رات واملعتمد من قبل مركز 

ايدكسل يف بريطانيا.

ويعمل قس��م الش��حن يف رشك��ة خدمات 

مطار البحري��ن )باس( ع��ىل تطبيق نظام 

)جالك��يس( يف مناول��ة الش��حنات، والذي 

يعد من أفضل األنظمة املطروحة يف مجال 

الشحن الجوي.

الحدي��ث إىل حوس��بة  النظ��ام  ويه��دف 

العملي��ات بش��كل كام��ل بغرض تحس��ن 

الكفاءة التش��غيلية ومستوى أداء خدمات 

العم��الء والتقليل من التكلف��ة املالية عىل 

جميع األطراف، وتحس��ن تدفق االتصاالت 

ب��ن قس��م الش��حن يف مط��ار البحري��ن 

والشاحنن من رشكات الطريان األخرى.

وتسعى باس إىل االرتقاء بخدماتها يف مجال 

املناولة األرضي��ة يف مراحلها كافة، يف مطار 

البحرين الدويل، ومبس��توى مميز يف األداء 

وتقدي��م أفض��ل الخدم��ات للعم��الء، من 

خالل موظفيه وعامليه املدربن واملميزين، 

محقق��ة بذلك العديد م��ن اإلنجازات التي 

أعطت كل ف��رد يف هذه املؤسس��ة الدافع 

ملواصل��ة العم��ل لتحقي��ق ما ه��و أفضل، 

ونالت العديد من األوسمة والجوائز.

وس��اهم مس��توى التدريب العايل يف باس 

الذي يش��مل مختلف العمليات يف س��احة 

املطار واألع��امل التجارية يف جذب العديد 

من املشغلن يف قطاع الطريان الذي اختاروا 

باس لتعمل عىل تدريب موظفيهم.

شركة أورورا تستعرض خدماتها
 تق��دم الرشكة خدمات يف مج��ال الطريان يف عدد من املدن من 

بينها لندن، ديب، الفجرية، جوبا، جنيف وتش��مل هذه الخدمات 

النق��ل، الت��زود بالوقود لكل أن��واع الطائ��رات، وكل الخدمات 

األرضية باملطارات إضافة إىل الحجز يف الفنادق، تأجري السيارات، 

وتخليص إج��راءات الجامرك. ومن بن الخدم��ات التي تقدمها 

القيام بكل العملي��ات الخاصة باملطارات ومن بينها مطار جوبا 

العامل��ي بجنوب الس��ودان- حيث تقوم الرشك��ة بكل ما يتصل 

بالخدمات التي تقدم للطائرات النفاثة واملدنية وخدمات الركاب 

الخاصة بش��ؤون اآلمن. ويقوم بهذه الخدمات عىل تنوعها عدد 

من املحرفن والطواقم املدربة عىل هذا النوع من األعامل . كام 

أن الرشكة تقوم بإعداد الوجبات ألي مجموعة من املس��افرين، 

ولديها تعامل مع أكر من 90 ألف فندق حول العامل

تاليس تدعم القوة القتالية
تعترب طائرة رافال م��ن أحدث الطائرات املقاتلة، وهذه الطائرة 

من إنتاج رشكة داس��و للطريان مزودة بتقنيات مميزة من حيث 

الرسعة والدعم والقوة القتالية، كام وأنها مام تتميز به من أنظمة 

الكرونية تس��تطيع أداء عدد من املهام نهاراً أو ليالً ومهام تغري 

الطقس، وتقدم تاليس لهذه الطائرة الفريدة معدات ونظم تصل 

إىل ٪25 من قيمة كل طائرة من هذا النوع، وقد زودت الطائرة 

بسلس��لة من أجهزة االستشعار التي متكن الطيار من اتخاذ أهم 

القرارات مام مكنها من أداء غري مس��بوق ضمن عمليات قوات 

حلف ش��امل األطليس فوق كل أجواء أفغانس��تان وليبيا حيث 

عملت ضمن قوات التحالف، وتعترب أجهزة االستش��عار األكرب يف 

طائرة رافال من الجيل الجديد ) AESA RBE2 RADAR ( مام 

ينقل أداء النظم القتالية إىل مستوى غري مسبوق.
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درع الوطن- حمسن راشد
كش��ف راندي .ج. تنسيث نائب الرئيس 

لش��ؤون التس��ويق برشكة بوينج العاملية 

، ل��� »درع الوطن« ع��ن الصفقات التي 

أمتتها الرشكة بالي��وم األول لبدء فعاليات 

معرض طريان ديب 2013  باألمس ، مشريا 

إىل أن الرشك��ة أبرم��ت ث��الث اتفاقيات 

لرشاء م��ا مجموع��ه 259 طائ��رة ركاب 

من ن��وع 777أكس ، كان نصيب األس��د 

لطريان اإلم��ارات ، حيث حظيت وحدها 

ب� 150طائرة ، وطريان القطرية 50 طائرة 

، ولوفتهان��زا 34 طائ��رة ، وطريان االتحاد 

25 طائ��رة ، الفت��اً إىل أن قيم��ة الصفقة 

يف مجمله��ا تع��دت ال� مئ��ة مليار دوالر 

أمرييك.

وأضاف راندي أن صفقاتنا مل تقترص عىل 

ه��ذه االتفاقيات الثالث فحس��ب ، وإمنا 

هناك  عقد لصفقة أخرى ستتم مع فالي 

ديب عىل بي��ع طائ��رات 737 يأيت نصيب 

فالي ديب منها 111 طائرة سيتم توريدها 

عىل مراحل .

وأك��د نائب الرئيس لش��ؤون التس��ويق 

برشكة بوينج العاملي��ة عىل حرص وجود 

بوينج العاملية مبع��رض طريان ديب 2013 

، ألس��باب عدة منها مالقاة العمالء وكذا 

لق��اء املوردين ، ويف األخري إليضاح قدرتنا 

وق��درة بوين��ج كرشكة عريق��ة يف مجال 

تصنيع وتس��ويق الطائرات ، تحرص عىل 

أن ت��زود عمالءها بأخر م��ا توصلت إليه 

يف تصنيع الطائرات التجارية ، مؤكدا عىل 

أن الطائ��رة 777أكس تعرض ألول مرة يف 

معرض طريان ديب 2013 ،  مش��رياً إىل أن 

مع��رض ديب يعد من أهم األس��واق إن مل 

يك��ن األوحد الذي نعرض من خالله أهم 

ما توصلت إليه بوينج يف مجال التصنيع .

وأضاف أن الرشق األوس��ط يعد من أهم 

األس��واق التي نهت��م بها لكونها أس��واق 

ناش��ئة ، ولذا فوجود بوينج ومنافس��يها 

مهم للتنافس يف هذه الساحة .   

بوينج تعقد صفقات لبيع 370 طائرة 
777 أكس و 737 

طائرة البوينج 777أكس تعرض ألول مرة مبعرض ديب 

 100 مليار دوالر 

قيمة الصفقة اإلجمالية

150 طائرة لـ »اإلمارات« و 25 لـ »اإلحتاد« 
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 ترافق س��الح الجو الفرن��يس مع مقاتالت 

ال  ع��دد  يف  البحري��ة   Rafale fighters

يحيص من املهام  القتالية  يف أفغانس��تان 

من��ذ ع��ام 1976، م��ام اثب��ت  القدرات 

العالية التي تتمتع بها الطائرة واإلمكانيات 

املتطورة التي تتيحها وقيمتها العس��كرية 

AASM/(( الواضحة. ويف مقدمت��ه نظام

HAMMER  ال��ذي يتيح توس��يع نطاق 

ودقة املناورة بالذخ��رية، ونظام التصويب 

الدقيقة ألسلحة جو/ بر، و القنابل املوجهة 

باللي��زر، باإلضافة إىل اس��تخدام مدفع 30 

ملليمر يف مناس��بات عدي��دة ، مام مكنها 

من تس��جيل ع��دد كب��ري م��ن اإلصابات 

املبارشة بدقة عالية .

وخالل ع��ام 2011 اس��تطاع س��الح الجو 

الفرنيس ومقاتالت البحرية الفرنس��ية من 

طراز  )Rafale fighters( املشاركة بنجاح 

يف امله��ام القتالية لق��وات التحالف فوق 

ليبي��ا. وكان هذا النوع م��ن املقاتالت أول 

مقات��الت تعمل يف س��امء مدينتي بنغازي 

وطرابلس.

واس��تطاعت أن تت��م بنج��اح كل امله��ام 

القتالي��ة املوكل��ة إليه��ا، نظرا مل��ا تتمتع 

به من س��يادة وس��يطرة يف الجو ودقة يف 

 )HAMMAR( تصويب الرضبات  بقنابل

والقنابل املوجهة بالليزر، ورضبات العمق 

باستخدام صواريخ )SCALP( كام حققت 

مقات��الت )Rafale fighters( لدى س��الح 

الجو الفرنيس  مس��توى قياسيا جديدا من 

النجاح يف مايل مؤخرا وس��اهمت يف تدمري 

التحتي��ة للعدو وتقديم املس��اندة  البنية 

للقوات الصديقة. 

 )Rafale fighters( ويف الواقع فإن طائرات

يف طريقه��ا ألن تصبح الطائ��رات القتالية 

الوحي��دة يف صفوف س��الح الجو الفرنيس 

والبحرية الفرنس��ية، حيث تسلمتا بالفعل 

118 طائرة من بن 180 طائرة تم التعاقد 

عىل رشائها.

 Rafale»ويف عام2013  تم تزويد مقاتالت

Omnirole »  بأجهزة رادار تعمل باملسح 

.)RBE2 radar(االلكروين من طراز

 »Rafale fighters« تثبت كفاءتها القتالية

رصح وزير الدفاع الربيطاين، فيليب هاموند 

لنرشة درع الوطن أمس بأن بريطانيا تعترب 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة »رشيكاً 

رئيسياً وصديقاً جيداً«.

وأض��اف: »لقد أتيح��ت يل الفرصة بانتظام 

بلق��اء كبار قادة القوات املس��لحة يف دولة 

اإلم��ارات، وأنا أرى ع��دداً كب��رياً منهم يف 

بريطانيا. وإنه ملن حسن الحظ أن تتاح لنا 

فرص��ة العمل مع دولة اإلم��ارات يف بعض 

املجاالت لتزويدهم بالتدريب والدعم.

»إننا نعترب اإلمارات رشيكاً اسراتيجيا، وآمل 

أن تتاح لقواتنا املس��لحة املزيد من الفرص 

للعم��ل معاً ع��ن كثب مبا يخ��دم مصلحة 

بلدينا.« إن بريطانيا متفائلة بصفقة الطائرة 

املقاتلة Eurofighter Typhoon مع دولة 

اإلمارات، أما إن كنا سرناها هذا األسبوع يف 

معرض ديب للطريان فهي مسألة أخرى.

وق��ال هامون��د: »دارت جمي��ع مباحثاتنا 

حول بناء رشاكات، وهو أمر ليس بس��هولة 

صفق��ات املعدات؛ فدول��ة اإلمارات تتمتع 

برغبة هائلة يف املبيعات املدنية والعسكرية. 

واآلن تعترب املبيع��ات الدفاعية )لإلمارات( 

جي��دة ، ولكننا نأمل أن ن��رى ازدياداً كبرياً 

يف ذلك.

وقال هاموند أيضاً إنه التقى ملك البحرين 

حمد ب��ن عيىس آل خليفة أمس ملناقش��ة 

العديد من املس��ائل العس��كرية والس��يام 

الخاصة باقتناء  طائرة تايفون. وقال: »نأمل 

أن ن��رى البحرين ضمن أرسة مس��تخدمي 

تايفون.

وزير الدفاع الربيطاين يشيد بالعالقات الثنائية
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»Eurofighter Typhoon« طائرات
 تتجاوز عتبة 200 ألف ساعة طريان

احتفل أس��طول طائرات Typhoon رائدة 

الطائ��رات النفاثة املقاتل��ة متعددة املهام 

يف العامل بعيد ميالده العارش يف عام2013، 

بتجاوز عتبة 200 ألف س��اعة طريان عىل 

مستوى العامل.

وخالل هذه الفرة قام  الرشكاء يف مرشوع 

إنت��اج Eurofighter، وم��ن بينه��م رشكة 

بريطاني��ا  متث��ل  الت��ي   )BAE System(

،بتسليم 378 طائرة من هذا النوع وهناك 

571 طلبا أخر يج��ري تنفيذها ، باإلضافة 

إىل 719 أخ��رى قيد التعاق��د، مام يجعل 

املرشوع املشرك منوذجا براقا يف الرشاكات 

الدولية.

وتتمثل املهم��ة اليومية للطائرة يف حامية 

الس��اموات، وهي مس��تخدمة بالفعل يف 

أوروبا والرشق األوس��ط، وحتى يف النصف 

الجن��ويب من الكرة األرضي��ة، حيث توضع 

الطائ��رة قيد »إش��عار رد الفعل الرسيع« 

)QRA( ع��ىل م��دار 24 س��اعة يف اليوم 

سبعة أيام يف األسبوع .

وبالنس��بة للكثري من املراقب��ن فإن امليالد 

الحقيق��ي للطائ��رة جاء خ��الل العمليات 

الت��ي اس��تخدمت فيها ف��وق ليبيا يف عام 

2011، حيث اجتازت هذا االختبار القصري 

بنجاح ساحق. 

وخالل هذه الفرة قام السالح الجوي املليك 

ب 650 مهمة استطالعية ورضبات أرضية 

عرب 300 ساعة طريان، وإلقاء أكر من 200 

قنبلة، ودون تغيري محرك واحد حيث عمل 

الفني��ون يف )BAE System(عىل مدار 24 

س��اعة يف قاعدة »كوننجس��باي« لتقديم 

الدعم للسالح الجوي املليك .

ورغ��م أنها صمم��ت يف األس��اس كطائرة 

 Typhoon قت��ال جو/ جو، إال أن طائ��رة

حققت تقدما كبريا خالل السنوات األخرية 

عام كان��ت عليه يف بداياته��ا األوىل، فقد 

تحس��نت بصورة كب��رية فاعلي��ة الطائرة 

من خ��الل إضافة قدرات قت��ال جو/ارض 

إليها. وقد جعلت هذه التحسينات طائرة 

Typhoon الطائرة القتالية متعددة املهام 

الحقيقية.

وع��ىل أية ح��ال ف��إن الرحل��ة مل تنتهي، 

فالطائرات تشهد خالل خدماتها العديد من 

إمكانيتها،  لتطوير  املتواصلة  التحس��ينات 

ويف الواقع فان عمالء Typhoon، يرغبون 

أن ت��ؤدي الطائ��رة سلس��لة م��ن امله��ام 

املختلفة، ومن ثم تطوير قدراتها.

ومن املؤكد أن مواصلة االستثامر يف تطوير 

قدرات Typhoon أمر حيوي ملس��تقبلها، 

من اجل تلبية احتياجات العمالء الحالية، 

وجذب عمالء ج��دد، ومن املتوقع أن متد 

التحس��ينات والتطوي��رات لتي ش��هدتها 

القدرات القتالي��ة Typhoon من عمرها 

التشغييل إىل عام 2020 وما وراءه.

أعلنت االتحاد للطريان عن إبرام صفقة مع 

رشكة يس إف إم إنرناش��ونال تقوم مبوجبها 

برشاء 52 مح��رك من طراز /لي��اب 1-ايه/ 

لتشغيل 26 طائرة جديدة من طراز إيرباص 

/ايه321 1 نيو/ . 

ويف إطار الصفقة التي تم اإلعالن عنها امس 

خالل مع��رض ديب للط��ريان 2013 عمدت 

الرشكت��ان إىل إب��رام اتفاقية ترسي ملدة 15 

عاماً وتقوم عىل أس��اس »احتس��اب السعر 

لكل س��اعة طريان« تتوىل رشكة يس إف إم 

إنرناشونال مبوجبها بضامن نفقات الصيانة 

نظري دوالر لكل ساعة طريان. 

ومن املقرر تركيب محركات من طراز/ لياب 

- 1 اي��ه/ يف 26 طائرة م��ن طراز إيرباص / 

ايه321 1 نيو / التي متثل جزءاً من الصفقة 

املربم��ة م��ع إيرب��اص بقيم��ة 9ر26 مليار 

دوالر أمري��يك والتي قامت االتحاد للطريان 

باإلعالن عنه��ا اليوم أيضاً وم��ن املزمع أن 

تبدأ عملية تسليم الطائرات اعتباراً من عام 

 .2020

وق��ال جيم��س هوج��ن رئي��س املجموعة 

والرئي��س التنفيذي يف االتح��اد للطريان ان 

االتح��اد للط��ريان تفخر بامتالك أس��طول 

حديث ومتطور يتس��م بكفاءة تش��غيلية 

عالي��ة ومتث��ل طائ��رات إيرب��اص ايه 320 

أحد الركائز األساس��ية ألسطول الرشكة من 

الطائرات ضيقة البدن.

وأضاف ان االعتامد عىل طائرات إيرباص / 

ايه321 1 نيو / الجديدة يس��هم يف مواصلة 

خفض معدل استهالك الوقود ومن ثم الحد 

من األثر البيئي الناجم عن رحالت الطريان 

قصرية املدى ومتوسطة املدى.

ويرجع الفض��ل يف تعزيز األث��ر البيئي إىل 

اس��تخدام مح��ركات/ لياب - 1 اي��ه/ التي 

أثبت��ت كفاءة عالية يف تلبية كافة املعدالت 

املستهدفة لألداء.

االحتاد للطريان تطلب شراء 52 حمرك سي إف إم  



 

1011

 اليوم الثاين | 18 نوفمرب



 

1213

 اليوم الثاين | 18 نوفمرب

يعترب باتري��وت Patriot النظام الدفاعي 

الجوي والصاروخ��ي الوحيد الذي يتمتع 

باملعرف��ة والخ��ربة القتالي��ة يف مواجهة 

التهدي��دات الطارئة. وقد تم نرشه يف 12 

دول��ة حول العامل، مبا يف ذلك خمس دول 

أعضاء يف حلف ش��امل األطليس )الناتو( 

وأرب��ع دول يف الرشق األوس��ط. وهناك 

سلس��لة توريد عاملية قوية تضم أكر من 

2700 م��ورّد يدعم باتري��وت اليوم. وقد 

أس��هم قرار الجيش األمري��يك باملحافظة 

عىل باتريوت يف حالة تش��غيل لغاية عام 

2048 وما بعده يف منح باتريوت مستقبالً 

أطول وأكر إرشاقاً أمامه من ماضيه الذي 

يدعو للفخر. ويعترب باتريوت أيضاً الهيكل 

العظم��ي للدفاع الصاروخ��ي يف الطبقة 

الدنيا لحل��ف الناتو، م��ا ظهر من خالل 

نرش وحدات باتريوت األملانية واألمريكية 

والهولندية مؤخراً يف تركيا.

يف ع��ام 2008، عندم��ا ف��ازت رايثي��ون 

Raytheon بعق��د رئي��يس م��ن دول��ة 

اإلم��ارات العربية املتحدة ، قامت بإعادة 

هندسة وبناء باتريوت من األساس، األمر 

ال��ذي منح رايثي��ون Raytheon الفرصة 

إلزالة صف��ة التقادم وتحس��ن موثوقية 

النظ��ام وتوافره، مع خف��ض كبري لتكلفة 

امللكي��ة. ويعترب نظ��ام باتريوت املحدث 

رقمي��اً بالكام��ل، بحيث يس��مح بإدخال 

العديد م��ن التعديالت ع��ىل النظام من 

خ��الل الربام��ج، ومن األم��ور املضيئة يف 

عام 2013 إطالق وتس��ليم أحدث برامج 

PDB-7 لنظ��ام باتريوت، وهذه الربنامج 

مينح الجن��ود أحدث الق��درات املتطورة 

من خالل االس��تفادة من آخر تحسينات 

 Patriot التحدي��ث لتصمي��م باتري��وت

. Configuration-3

باتريوت يس���تفيدون م���ن التحديث  عمالء 

قائد سالح اجلو اليوناين يشيد باألعمال اإلنسانية 
واخلريية اإلماراتية

أش��اد الفريق إيفانجيلوس تورناس، قائد 

س��الح الجو اليوناين، بالجهود اإلنس��انية 

الت��ي تبذله��ا دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة عىل مستوى العامل، وأكد مجددا 

حجم التعاون الكبري بن القوات املسلحة 

يف الدولت��ن. كام أبدى قائد س��الح الجو 

اليون��اين إعجاب��ه الش��ديد مبع��رض ديب 

الجوي، مؤك��دا أن »التع��اون الثنايئ بن 

اليونان واإلم��ارات مميز بفضل العالقات 

الثنائية الدافئ��ة التي تجمع بن البلدين، 

مؤك��دا إمكانية توس��يع حج��م التعاون 

العسكري املشرك بحيث يتجاوز تدريب 

األف��راد مث��ل التدريب عىل الط��ريان أو 

املناورات التدريبية القتالية املشركة«.

وأردف قائ��د س��الح الجو اليون��اين قائال 

إن »االتفاقي��ات الثنائي��ة املش��ركة متهد 

الطريق أمامن��ا لتأمن الدورات التدريبية 

للطالب العس��كرين يف ال��دول األجنبية 

الجوي��ة  بالكلي��ة  لاللتح��اق  املؤهل��ن 

اليونانية أو برامج التدريب األخرى. وقد 

أبرمنا بالفع��ل اتفاقيات مع عدة دول يف 

منطقة الرشق األوس��ط وش��امل أفريقيا، 

وشارك ضباطها بالفعل يف دورات تدريبية 

مثل »دورة التغلب عىل املصاعب املائية« 

وأثنى قائد س��الح الج��و اليوناين، الفريق 

إيفانجيل��وس تورن��اس، عىل س��الح الجو 

يف دولة اإلم��ارات فيام يتعل��ق بالجهود 

اإلنس��انية املتنوعة التي يبذلها الس��الح، 

مؤكدا أن »املساعدات التي تقدمها دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة عىل مس��توى 

الع��امل ويف كل مكان وزم��ان متثل أهمية 

ك��ربى. والبد م��ن الركيز بص��ورة خاصة 

عىل املس��اعدات املس��تمرة التي تقدمها 

دولة اإلمارات للشعب الفلسطيني ولليبيا 

وأفغانستان وباكستان واليمن«.
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درع الوطن – حمسن 
راشد 
أعلنت رشك��ة »ت��وازن داينامكس«  عن 

ع��ىل  الط��ارق  نظ��ام  تثبي��ت  اكت��امل 

طائ��رات م��رياج  2000 النفاث��ة ، والتي 

تصنعها رشكة داس��و ، وتعد رشكة »توازن 

داينامكس«عض��وا يف مجموع��ة توازن –

تختص بتطوير وتصني��ع وتجميع أنظمة 

التوجي��ه فائق الدقة للذخائ��ر التقليدية 

املحمولة جواً ومقرها أبوظبي. 
جاء ذل��ك وفقاً التفاقية مت��ت بن توازن 

داينامكس ورشكة داسو أفييشن الفرنسية، 

يت��م مبوجبه��ا تثبيت نظ��ام الطارق عىل 

طائ��رات م��رياج 2000-9 التابعة للقوات 

الجوي��ة والدفاع الج��وي لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
من جهته وصف س��يف محمد الهاجري، 

الرئي��س التنفيذي لرشكة ت��وازن التثبيت 

الناجح لنظام الطارق عىل طائرات مرياج 

بأنه خطوة كبرية لرشكة توازن داينامكس 

بصفة خاصة ولقطاع الصناعات الدفاعية 

يف دولة اإلمارات بصورة عامة. 

وذكر إيري��ك ترابيري رئيس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لرشكة داس��و أفييشن 

أن التثبي��ت الناجح لنظ��ام الطارق عىل 

طائرات مرياج 2000-9 يؤكد عىل التعاون 

القائم للرشكة مع للقوات الجوية والدفاع 

الجوي لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

مضيفا أن ه��ذا النجاح يؤكد عىل التزامنا 

باملس��اهمة يف تطوير قطاع��ات الصناعة 

الدفاعي��ة بدولة اإلم��ارات«، ومعرباً عن 

اعتزاز رشكة داس��و أفييش��ن بهذا اإلنجاز 

والذي يعكس مدى التع��اون الوثيق مع 

رشكائها يف توازن ويوض��ح متانة عالقاتها 

يف دولة اإلمارات والتي ظلت تتواجد فيها 

ألكر من 40 عاماً. 

كام كشف حمد محمد املرر، املدير العام 

لت��وازن داينامك��س ، عن توج��ه الرشكة 

لإلع��الن مس��تقبالً ع��ن برام��ج جديدة 

لتثبي��ت نظ��ام الط��ارق ع��ىل مختلف 

الطائرات النفاثة املعروفة عاملياً، الفتا إىل 

أن توازن داينامك��س تقوم حالياً بتصنيع 

كام��ل منتجاته��ا يف منش��أتها الحديث��ة 

الواقعة مبجمع توازن الصناعي بأبوظبي.

واس��تعرض - نظام الط��ارق - والذي يتم 

عرض��ه حالياً مبع��رض ديب للطريان - وهو 

عب��ارة عن سلس��لة من األنظم��ة الذكية 

التي ميكن اس��تخدامها مع ذخائر إمكيه 

81 وإمكيه 82 وإمكيه 83  املحمولة جواً. 

ويوفر نظام الطارق ملستخدمه لعديد من 

املزاي��ا من ضمنها تعزي��ز دقة التصويب 

ع��ىل الهدف من خالل التصوير باألش��عة 

تحت الحم��راء )IIR( وأنظم��ة التعقب 

بالليزر واألشعة تحت الحمراء. كام يتميز 

أيضاً بالعمل يف كافة األجواء ويف مختلف 

األوقات باالستعانة بأنظمة تحديد املواقع 

وأنظمة االستشعار املالحية.

توازن داينامكس تكمل بنجاح تثبيت 
نظام الطارق على طائرات مرياج 2000

تثبيت نظام الطارق عىل طائرات مرياج  2000 النفاثة
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 Highland Integrated رشك��ة  تعت��رب 

 ،)Surveillance Systems, INC. )HISS

رشكة خاصة مختص��ة يف دمج وتركيب نظم 

مه��ام املراقب��ة، مع الركيز ع��ىل التطبيقات 

الجوي��ة واألرضي��ة والبحري��ة  البيئ��ات  يف 

والس��احلية. وه��ي م��زود دويل مبواصفات 

عاملية بحلول أنظمة مهام املراقبة، مع الركيز 

عىل التطبيقات املشار إليها.

ويف مقابلة مع مجلة »درع الوطن« يتحدث 

روجر س��اميربت، املؤس��س والرئيس واملدير 

التنفيذي لرشكة HISS – وهو مهندس طريان 

كندي يتمتع بأكر من 35 عاماً من الخربة يف 

صناعة الطريان الدولية – عن مشاركة الرشكة 

يف معرض ديب للطريان وما يس��عى الكتسابه 

من املعرض.

ليس��ت رشكة HISS جديدة عىل معرض ديب 

للطريان، فقد ش��اركت يف املعرض لس��نوات 

عدي��دة. وي��رى س��اميربت أن مع��رض ديب 

للطريان فرص��ة رائعة للتواص��ل مع عمالئه 

املتوقع��ن يف املنطقة، فقد أخرب درع الوطن 

بقوله: »لقد ش��اركنا يف مع��رض ديب للطريان 

ع��ىل م��دى مثانية أع��وام عىل األق��ل، وهو 

ملتق��ى متمي��ز لنا ل��يك نتص��ل بعمالئنا يف 

الرشق األوسط.

وقال ساميربت إن معرض هذا العام متيز عن 

الدورات الس��ابقة يف نواح معينة »استطعنا 

أن نرى أن هناك اهتامم��اً متزايداً يف الرشق 

األوس��ط بأنظمة املراقبة واألمن«. كام شعر 

أن هناك كثرياً من املنافسة من رشكات كانت 

يف السابق تعتمد عىل األعامل األمريكية.

لق��د عرضت رشك��ة HISS بصورة رئيس��ية 

 C-130 SABIR أثناء املع��رض منوذج طائرة

.AD&E ومنصات إطالق صاروخ

»HISS«: تزايد االهتمام بأنظمة املراقبة

أحمد بن سعيد : »فالي دبي« ستواصل تعزيز
 منو التجارة والسياحة يف اإلمارات  

قال س��مو الش��يخ أحمد بن س��عيد آل 

مكتوم رئيس هيئ��ة ديب للطريان الرئيس 

األعىل ملجموعة ط��ريان اإلمارات الرئيس 

األع��ىل ل��� »ف��الي ديب« ان طلبية »فالي 

ديب« ل��رشاء 111 طائ��رة جدي��دة م��ن 

»بوينغ« يؤكد ثبات منوذج عملها يف ربط 

الوجهات التي عانت من ضعف خدمات 

الربط الجوي س��ابقا ..مش��ريا س��موه اىل 

ان الناقل��ة س��تواصل تعزيز من��و التجارة 

والس��ياحة يف دولة اإلم��ارات التي غدت 

احدى اكر مراكز الطريان العاملية تطورا.

وقال س��مو الش��يخ أحمد بن س��عيد آل 

مكتوم - خالل مؤمتر صحفي امس  مبعرض 

ديب للطريان - » تنبهت فالي ديب يف العام 

2008 إىل الطلب املتزايد عىل الس��فر من 

و اىل ديب وتقدم��ت حينه��ا بطلٍب لرشاء 

50 طائ��رة بوين��غ 737-800 ث��م عادت 

وبع��د أقل م��ن 5 س��نوات لتطلب رشاء 

111 طائ��رة جديدة من بوين��غ مبا يؤكد 

ثبات منوذج عملها يف ربط الوجهات التي 

عانت من ضع��ف خدمات الربط الجوي 

سابقا وستواصل الناقلة تعزيز منو التجارة 

والس��ياحة يف دولة اإلم��ارات التي غدت 

احدى اكر مراكز الطريان العاملية تطورا.

وأضاف س��موه » يعد هذا الطلب لرشاء 

طائرات املاك��س الجديدة أكرب طلب من 

نوعه لهذا الط��راز من ذوي املمر الواحد 

من بوينغ بن جميع رشكات الطريان التي 

تتمركز يف منطقة الرشق األوسط وسيدعم 

اقتناء هذه الطائرات النمو الطموح لفالي 

ديب يف املستقبل«.

وتتس��لم فالي ديب أوىل طائ��رات البوينغ 

الجي��ل الجدي��د 737-800 ب��ن العامن 

2016 و2017 بينام تبدأ باس��تالم طائرات 

البوين��غ من ط��راز ماك��س الجديدة من 

يف النص��ف الث��اين من ع��ام 2017 هذه 

الطائ��رات الجدي��دة التي تع��د من اكر 

الطائرات ذات املمر الواحد كفاءة لتسهم 

يف دعم منو الناقلة الرسيع. 
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أعلنت اإلتحاد للطريان، الناقل الوطني لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، عن طلبية مؤكدة 

 A350 ل��رشاء 50 طائرة إيرباص م��ن طراز

XWB  و36 طائ��رة A320neo  وطائ��رة 

 A330-200F واحدة للش��حن م��ن ط��راز

كجزء من إس��راتيجيتها لتحديث أسطولها. 

وت��م توقي��ع اإلتفاقية امس خ��الل معرض 

ديب للطريان 2013 من قبل جيمس هوجن، 

الرئيس التنفيذي لإلتحاد للطريان، وفابريس 

بريجييه، رئيس مجلس إدارة إيرباص.

وتتأل��ف الطلبي��ة من 40 طائ��رة من طراز 

 A350-1000 طائ��رات  و10   A350-900

وطائ��رة واحدة من نوع A330-200F و26 

 .A320neo و10 طائرات A321neo طائرة

وتشغل االتحاد للطريان حالياً أسطوالً من 23 

طائرة من عائلة طائرات ايرباصA320  و25 

طائرة A330 و11 طائرة A340. وستنسجم 

الطائ��رات الجديدة مع أس��طول الطائرات 

الحايل املخصص للرحالت الطويلة مام يوفر 

كفاءة تشغيلية وتوفرياً يف التكاليف.

وق��ال جيمس هوج��ن، الرئي��س التنفيذي 

لإلتح��اد للطريان: »قبل عرشة س��نوات ويف 

مثل هذا الشهر، احتفلنا بانطالق أول رحلة 

».A330 لنا من أبو ظبي باستخدام طائرة

وأض��اف:« بع��د مرور عقد كام��ل، أصبحنا 

إح��دى الخط��وط الجوي��ة الرائ��دة عاملياً. 

وسيبقى إليرباص دور هام يف تطور عملياتنا 

رسيع��ة النم��و. واليوم، لدين��ا أكر من 60 

طائرة إيرباص يف أسطولنا، وطلبيتنا األخرية 

هي شهادة عىل قوة رشاكتنا معها. وباعتبارنا 

إحدى رشكات الطريان التي ستس��تلم طائرة 

A350-1000، التي ط��ال إنتظارها، نتطلع 

لإلس��تفادة من الكف��اءات التش��غيلية لها 

وقدراتها اإلقتصادية.« 

وقال فابريس بريجييه، رئيس مجلس إدارة 

إيرباص: »إننا س��عداء بثقة اإلتحاد للطريان 

املتواصل��ة مبجموعتنا الكامل��ة من طائرات 

إيرب��اص العرصية، وقد تجددت هذه الثقة 

بالطلبي��ة الجدي��دة الت��ي أعل��ن عنها من 

عائل��ة طائ��راتA320neo  ذات الكف��اءة 

العالية يف إس��تهالك الوقود مروراً بطائرات

A330-200F  ذات الق��درات الكب��رية، إىل 

املتمي��زة   A350 XWB طائ��رات  عائل��ة 

بكفاءتها، ونتطلع الستفادة اإلتحاد للطريان 

م��ن النواح��ي اإلقتصادية الت��ي ال تُضاهى 

ومس��تويات الراحة األفضل يف الفئات التي 

تنتم��ي له��ا طائراتنا، مام يضم��ن مواصلة 

نج��اح اإلتح��اد للط��ريان كناقل��ة رائدة يف 

األعوام القادمة«.

وتنتم��ي طائ��راتA350 XWB  )الجس��م 

العريض جداً( ملجموعة الطائرات الجديدة 

كلياً من الحجم املتوسط للمسافات الطويلة 

وتتألف من ثالث نس��خ. وس��تقدم العائلة 

الجديدة من الطائ��رات، التي تتميز بتعزيز 

مقطع هيكلها الس��تيعاب عرض املقاعد يف 

الدرجة الس��ياحية والبالغ 18 بوصة لزيادة 

مس��تويات الراح��ة لل��ركاب يف الرح��الت 

الطويلة، تغرياً بنسبة 25 يف املائة يف الكفاءة 

مقارن��ة بالطائرات الحالية م��ن هذه الفئة 

ويف ه��ذا الحج��م. ومن املتوق��ع أن تدخل 

طائ��رات A350 XWB  الخدمة الفعلية يف 

عام 2014 وقد حصلت حتى اآلن عىل 764 

طلبي��ة مؤكدة من 39 عميالً عىل مس��توى 

العامل.

وتقدم طائرة إيرب��اصA320neo  كاختيار 

لعائل��ة طائ��رات A320 وتش��مل محركات 

جديدة أكر كف��اءة ومقومات كبرية لطريف 

الجناحن »ش��اركليت« الكب��رية والتي توفر 

بنسبة %15 من استهالك الوقود. ويف نهاية 

شهر أكتوبر 2013، بلغ عدد الطلبيات عىل 

طائرات NEO 2,487 طلبية من 44 عميالً، 

م��ام يجعلها أرسع الطائرات التجارية مبيعاً 

ع��ىل اإلطالق ويع��زز موقعه��ا الريادي يف 

األسواق.

أما طائرة إيرباص A330-200F فهي نسخة 

الش��حن من عائلة طائ��رات A330 األفضل 

مبيع��اً. وتعترب هذه الطائ��رة أحدث طائرة 

ش��حن من الحجم املتوس��ط وميكنها حمل 

70 طناً، بين��ام تصل قدرة مداها إىل 4,000 

نيوتن مر. وق��د حصلت إيرباص حتى اآلن 

عىل أكر من1,280  طلبية تش��مل نس��خاً 

مختلفة م��ن طائ��رات A330، بينام تعمل 

أك��ر من1,010  طائ��رات حالياً مع ما يزيد 

عىل 100 جهة تشغيلية حول العامل.

 A350 االحتاد للطريان تطلب 50 طائرة من طراز إيرباص
 A320 neo و36 طائرة  XWB
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تقوم روسيا باختبار مروحية تدريبية  قتالية 

جدي��دة اس��مها )Mi-28NE UB(. وت��م 

 Rostvertol plc   تطويرها من قبل رشكتي

 ،Moscow Miehl Helicopter Plant و 

وهام رشكت��ان تابعتان لرشك��ة املروحيات 

 Russian Helicopters الروس��ية القابضة

مروحي��ة  وتعت��رب   .holding company

Mi-28NE )UB( طائرة س��يطرة مزدوجة 

تس��تخدم لتدري��ب طي��اري املروحي��ات 

العس��كرية والحفاظ عىل املزايا الهجومية 

.)Mi-28NE )UB ملروحية

امللقب��ة   Mil Mi-28N مروحي��ة  تعت��رب 

للتصدي��ر(   Mi-28NE( اللي��يل بالصي��اد 

آلة عالية الكفاءة م��ن جيل جديد مصمم 

للقي��ام مبهام ط��ريان قتالية نه��اراً وليالً يف 

أحوال الطقس الطبيعية والس��يئة. وقد تم 

تم تقدير الطائرة التي انضمت إىل الجيش 

 )Mi-24 )35 الرويس لتح��ل محل طائ��رة

األس��طورية حق قدرها م��ن قبل الطيارين 

العسكرين.

وهي مع��دة الصطي��اد وتدم��ري الدبابات 

األخ��رى  املدرع��ة  والعرب��ات 

واأله��داف الجوي��ة البطيئ��ة 

وأفراد الع��دو، ومن أجل ذلك 

فإن املروحية تتمتع بالقدرة عىل 

الرسع��ة العالية يف الجو، والقدرة 

عىل البقاء، ومجموعة واس��عة من األسلحة 

واإلجراءات املضادة.

وقد تم  اس��تخدام مواد وحلول تصميمية 

 Mi-28NE جدي��دة عند تطوي��ر طائ��رة

UB  حيث أسهمت يف تحسن قوة تحملها 

ألرضار القت��ال. وتس��اعد ري��ش املروحية 

الجدي��دة املصنوعة من م��واد مركبة عىل 

متك��ن الطائرة م��ن الطريان بأم��ان عندما 

تصاب بقذائف عيار 30-20 مم. 

ويعت��رب نظ��ام الوق��ود مقاوم��اً لالنفجار 

  Mi-28NE طائ��رة  وتتمت��ع  والحري��ق. 

ببصم��ة ضجيج منخفض يف وجه األس��لحة 

املوجودة عىل األرض.

بنظ��ام  مجه��زة   Mi-28NE طائ��رة  إن   

إلكروني��ات ط��ريان مدم��ج يس��هم – مع 

 - الخرائطي��ة  املعلوم��ات 

بط��ريان منخف��ض ج��داً بن 

الطي��ات والتضاريس األرضية، والبحث عن 

وكش��ف والتعرف عىل األه��داف األرضية 

والجوية.

وعند ط��ريان املروحية ف��وق أراض رملية، 

ميكنه��ا حمل أجه��زة فصل الرم��ل والغبار 

التي متنع متام��اً الغبار والرمال واألجس��ام 

الخارجي��ة من دخول صامم س��حب الهواء 

أثناء اإلقالع والهبوط والدرج أو الس��ري عىل 

املدرج.

يشمل تس��ليح املروحية صواريخ وصواريخ 

موجهة ومدفعاً دواراً عيار 30 مم. وتحمل 

UPK- حوام��ل الجناح حواضن م��ن طراز

250-23  تح��وي مداف��ع عي��ار 23 م��م، 

وصواريخ موجهة ض��د الدبابات جو-أرض 

م��ن طراز Ataka، وصواري��خ تتبع الحرارة 

جو-جو من طراز Igla، عالوة عىل صواريخ 

.S-13 و  S-8

وتتواف��ر حامي��ة جي��دة لكاف��ة األنظمة 

واملكون��ات الحيوية يف املروحي��ة والطاقم 

بتصفيح مدرع مضاد للرصاص سمك -12.7

 Mi-28NE 20 مم. ويجلس طاق��م طائرة

UB يف كبائن منفصلة توفر رؤية جيدة.

وقد ساهم ظهور طائرة Mi-28NE UB يف 

تبس��يط تدريب الطيارين الذين يحتاجون 

اىل سجالت طريان القنص اللييل.

وامليزة البارزة لطائرة Mi-28NE UB هي 

نظ��ام الس��يطرة الهيدرو-ميكانييك الثنايئ 

للسيطرة عىل الطائرة من كبينة الطيار ومن 

كبينة مشغل األسلحة باعتباره موجهاً. 

روسيا تخترب مروحية تدريبية  قتالية جديدة
تتمتع ببصمة ضجيج منخفض يف وجه األسلحة

طائرة سيطرة مزدوجة 
تستخدم لتدريب طياري 

املروحيات العسكرية 
والحفاظ عىل املزايا الهجومية
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كتب مع��رض ديب للطريان صفحة جديدة 

يف تاريخ الطريان يف اإلمارات بعد الكشف 

عن أول طائ��رة هليوكوبر تصنع بالكامل 

 Quest( يف اإلم��ارات من خ��الل رشك��ة

Helicopters( يف إطار مرشوع مش��رك 

بن رشك��ة »Quest« للتج��ارة العامة يف 

 ،KB-Maslova–Moscow((ديب، و رشكة

لتصميم طائرات الهليكوبر. 

وميكن استخدام الطائرة التي تأيت يف إطار 

سعي اإلمارات لتنويع اقتصادها والتوجه 

نح��و التصني��ع وبصفة خاص��ة يف مجال 

الطريان،  يف نقل كبار الش��خصيات وأداء 

مه��ام أجه��زة الرشطة، للقي��ام بعمليات 

اإلخالء واإلسعاف الطبي ومراقبة الحدود 

واالستطالع.

وتجم��ع الطائرة بن قدرته��ا عىل الجمع 

ب��ن االس��تخدامات املدنية والعس��كرية 

املتعددة وتوف��ري أعىل معدالت األمان يف 

العامل وتس��تهدف الرشكة إنتاج 20 طائرة 

م��ن هذا الن��وع يف مصنعه��ا يف إمارة أم 

القوي��ن، وه��و أول مصنع م��دين خاص 

إلنتاج الطائرات يف املنطقة، عىل أن يرتفع 

اإلنتاج إىل 50 طائرة س��نوياً بحلول العام 

الرابع أو الخامس عىل أقىص تقدير.  

ويقول ماي��ك كريدو املدي��ر التجاري يف 

رشكة كويس��ت لحلول الط��ريان إنه واثق 

من نجاح الطائرة يف املنطقة، والتي عمل 

لفرة طويل��ة فيها لفتح أس��واق جديدة 

لعائالت طائرات »ام دي« فيها.

وبحس��ب رشكة »كويس��ت« فإن الطائرة 

التي وض��ع تصميمه��ا املصم��م الرويس 

»فلدومري ادفنكو« من رشكة »ايرفورتكس« 

)Aerovortex( مزودة مبحرك قوي متطور 

 )sich UKRANNEAL450M(من طراز

وسيبدأ إنتاج النسخ األوىل من الطائرة يف 

عام 2014.

ويصل مدى الطائ��رة 800 كيلومر )435 

ميل/عق��دة( وتصل رسعته��ا القصوى إىل 

185 ميل ساعة)268 كيلومر/ ساعة(،

وتستطيع الطائرة الطريان بصورة متواصلة 

ملدة 3.6 س��اعة، وتبلغ حمولتها القصوى 

2250 كيلو)4960 رطل(.

وتض��م الطائ��رة سلس��لة م��ن التقنيات 

 Fly(الحديثة املتط��ورة يف مقدمتها تقنية

BY Wire(، وه��ي تقني��ة حديثة تحول 

أجه��زة الحرك��ة امليكانيكي��ة للتحكم يف 

الطائ��رة من الحركة اليدوية إىل تطبيقات 

إلكرونية عرب الكومبيوت��ر، وبالتايل تتيح 

مزيدا من التحكم والق��درة عىل املناورة 

للطيار.

باإلضاف��ة إىل 4 مقاع��د م��زودة بصاروخ 

مظ��يل ق��اذف للهبوط بالطي��ار والركاب 

بأم��ان يف حاالت الط��وارئ، باإلضافة إىل 

نظام ملراقب��ة عمليات الصيان��ة الواجبة 

لكل عدد من أميال الطريان املقطوعة.

وس��تتوىل رشكة »ديزاين كيو« الربيطانية 

وض��ع وتنفي��ذ التصمي��امت الداخلي��ة 

للطائرة، وإعداد مناذج متعددة لتشطيبات 

كابينة القيادة.

وتستهدف الرشكة أسواق الدول الخليجية 

وبصف��ة خاص��ة اإلم��ارات والس��عودية 

وقطر، باإلضافة إىل أس��واق الصن والهند 

وإفريقي��ا، وتص��ل تكلفة الطائ��رة 2.95 

ملي��ون دوالر، وتعت��زم الرشك��ة مطالبة 

العمالء املحتمل��ن بدفع 250 ألف دوالر 

كدفعة أوىل للتعاقد.

ويقول مايك أن هذه العائلة من طائرات 

الهليوكوب��ر تس��تهدف الرشيح��ة العليا 

من الس��وق من خالل الجمع بن التقدم 

الفاخ��رة  التش��طيبات  و  التكنولوج��ي 

اإلبداعية والتحسينات التجاري.

تدشن عصرًا جديدًا لتصنيع الطائرات حمليًا
»MD« أول هليوكوبرت تصنع يف اإلمارات بالكامل 

800 كيلومتتر مدى 
الطائرة وإنتاج النستتخ األوىل 

يبدأ يف 2014

الرشكة تستهدف أسواق الدول 
الخليتجيتتتة والصتتتن والهند 

وإفريقيا
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دبي- درع الوطن
كشف عبد الرحمن محمد مدير التسويق 

وتطوير األع��امل يف »مجموع��ة صافات 

للط��ريان الس��ودانية، ع��ن عق��د صفقة 

بي��ع 50 طائرة من ط��راز »صافات 03«، 

بقيم��ة 400 ملي��ون دوالر، خالل معرض 

ديب للط��ريان يف دورت��ه 13 التي انطلقت 

فعالياتها أمس يف مطار آل مكتوم الدويل.

وقال مدير التس��ويق وتطوير األعامل يف 

»مجموعة صافات للطريان الس��وادنية يف 

ترصيح خاص ل� »درع الوطن« أن الصفقة 

ت��أيت يف إطار تعزيز التع��اون الوطني بن 

املجموعة والق��وات الجوية يف جمهورية 

الس��ودان، ويت��م تنفي��ذ الصفقة عقب 

االنتهاء من توقيع العقود خالل املعرض.

وأض��اف عبد الرحم��ن أن »صافات 03« 

طائ��رة م��ن الن��وع الخفيف تس��تخدم 

بغرض التدريب والرش الزراعي واملس��ح 

ال��دوري وتصلح كذل��ك للتصوير الضويئ 

ولالغراض الخاصة مثل خدمة الشخصيات 

الهام��ة، موضحا أن ال��وزن الكيل للطائرة 

1080كيلو جرام، ووزنها فارغا حوايل 543 

كيل��و ج��رام، ومداها 800ك��م، والرسعة 

القص��وى له��ا 215 كيلو مر يف الس��اعة، 

وس��عتها تكفي لفردين، الطيار واملتدرب، 

وقدرته��ا تبلغ  حوايل 180 حصان، وأقىص 

م��دى ل�«صافات 03« ب��دون خزان وقود 

أضايف يصل إىل 740كم.

ولفت عب��د الرحمن إىل ع��زم املجموعة 

توقيع اتفاقية مع  رشكة »كاتك الصينية« 

تركز ع��ىل صيان��ة  الطائرات م��ن طراز 

أن  مؤك��دا   ،»AN2-AN12-AN24«

اع��امل الصيانة تقع ضمن أهم أنش��طة 

املجموع��ة وتغطي عدداً كب��رياً من دول 

الع��امل ونتطل��ع إىل تحقي��ق املزي��د من 

التعاون يف شتى البلدان.

وأوضح أن مجموع��ة »صافات للطريان« 

تضم متخصصن يف مجال الطريان يعملون 

م��ن خالل مركز لصيان��ة الطائرات، وأخر 

لتصنيع وتطوي��ر الطائرات خفيفة الوزن، 

ومرك��ز البح��اث الطائ��رات، واكادميي��ة 

هاي لف��ل للطريان لتدري��ب العاملن يف 

مجال الط��ريان، ورشكة وقاي��ة املحاصيل 

السودانية  للتشغيل والرش الجوي، ونركز 

يف مس��رية املجموع��ة ع��ىل الوقوف عىل 

أخر التطورات يف مجال الطريان والس��يام 

م��ع الطف��رة التكنولوجية الت��ي جعلت 

التنافس��ية عالية بن الرشكات العاملية يف 

املج��ال ذاته، وجعل حجم الصفقات عىل 

مستوى الدول كافة يف تزايد مستمر.

ومثن عبد الرحمن زيارة صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب »رعاة الله«، جناح الطريان السوداين، 

معتربا أياه تقديرا كبريا من سموه ورشفت 

يعكس عمق العالقات الطيبة بن االمارات 

والسودان، وتقدم بالشكر لصاحب السمو 

نيابة ‘عن الوفد الس��وادين رفيع املستوى 

املش��ارك يف املعرض هذا العام، وترأس��ه 

وزي��ر الدفاع الس��وداين الفريق أول ركن 

مهندس عبد الرحيم محمد حسن.

تضم 50 طائرة »صافات 03« للتدريب

400 مليون دوالر صفقة اجلوية السودانية
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أشاد باحرتافية الدولة يف تنظيم املعارض

قائد القوات اجلوية املصرية يثمن دور اإلمارات
اسم االمارات محفور يف قلب 

كل مرصي نظراً ملجاالت التعاون 
املتعددة

حوار الرائد الركن/ يوسف 
جمعة احلداد

مثن الفري��ق يونس الس��يد املرصي قائد 

الق��وات الجوي��ة املرصية، ال��دور الكبري 

الذي قامت ب��ه دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة، تجاه مرص شعباً وقيادة عىل مر 

التاري��خ، وخاصة يف مس��اندتها والوقوف 

معه��ا يف محنتها خ��الل الف��رة األخرية، 

وأش��اد بالعالق��ات األخوي��ة املتينة التي 

تربط البلدين والشعبن الشقيقن.

وعرب قائ��د القوات الجوي��ة املرصية عن 

محب��ة الش��عب امل��رصي عام��ة وأفراد 

القوات املس��لحة املرصي��ة خاصة لدولة 

اإلمارات قيادة وش��عباً، وس��عيهم الدائم 

لتقديم أفضل ما ميك��ن تقدميه لها، األمر 

ال��ذي دفعه إىل ت��رك كل التزاماته حرصاً 

ع��ىل املش��اركة يف مع��رض ديب للطريان 

2013، وال��ذي لف��ت إىل أن��ه يكتس��ب 

أهمية كب��رية، من حيث زخ��م الرشكات 

املشاركة فيه وتسليطها الضوء عىل أحدث 

التط��ورات يف عامل الطائ��رات وصناعتها.  

وحث امل��رصي جميع قادة القوى الجوية 

يف العامل عىل زيارة املعرض، ملا يشكله من 

إضافة جديدة لهم، من حيث املوضوعات 

املطروحة والحديثة يف عامل الطائرات التي 

تحتوي عىل الكثري من التفاصيل الدقيقة 

واملعق��دة، وق��ال إن��ه مع قوة الس��الح 

الجوي املرصي التي تتميز بتنوع تسليحها 

وبالتايل تعامله��ا مع رشكات طريان كثرية، 

تس��عى لالطالع عىل مس��تويات التسليح 

ال��رشكات  تقدمه��ا  الت��ي  واملنتوج��ات 

العارضة عىل مس��توى الع��امل، من خالل 

أجنحتها يف املعرض.

وأك��د املس��ؤول العس��كري املرصي عىل 

احرافية دولة االمارات يف تنظيم املعارض 

عىل مس��توى راق، والتي تش��كل رس��الة 

لكل زوار املعرض، بأنه كلام كان التنظيم 

جيداً، كلام حرص ال��زوار والعارضن عىل 

املشاركة فيه، إضافة إىل العدد الكبري من 

الوفود املشاركة يف املعرض، ولفت إىل أن 

دولة االمارات تشتهر بتنظيمها للمعارض 

األمر الذي تحرص معه الكثري من رشكات 

العامل عىل استغالل الفرصة للمشاركة فيه 

وع��رض منتوجاتها املختلف��ة، إضافة إىل 

حس��ن االس��تقبال والضيافة والكرم الذي 

تشتهر فيه اإلمارات قيادة وشعباً.

وأكد قائد الق��وات الجوية املرصية متانة 

العالقات التاريخي��ة التي تربط بن دولة 

اإلم��ارات وجمهوري��ة م��رص العربية يف 

املج��االت املختلف��ة، وخاص��ة يف مجال 

التسليح، وأشار إىل أن اسم دولة االمارات 

محفور يف قل��ب كل مواطن مرصي نظراً 

ملجاالت التعاون املتعددة والتقدير الذي 

يحمله كل فرد مرصي تجاه اإلمارات، وعرب 

عن سعادته باللقاء مع سمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ، والذي 

أك��د رضورة توثيق العالقات العس��كرية 

بن البلدين عىل أعىل املستويات وتعميق 

التع��اون العس��كري الثن��ايئ، األمر الذي 

يعطي ق��وة كب��رية للدولتن، مؤك��داً أن 

تب��ادل الخ��ربات والتع��اون يف املجاالت 

العس��كرية يش��كل مطلباً هاماً للدولتن 

عىل حد س��واء، وخاصة يف الفرة الراهنة 

واملقبلة.

ومث��ن املس��ؤول امل��رصي ال��دور الكبري 

وامللم��وس لدول��ة اإلم��ارات يف تقدي��م 

الخدمات اإلنس��انية عىل مستوى العامل، 

وخاص��ة يف املناطق التي تش��هد كوارث 

طبيعية إضافة إىل الحروب، مش��رياً إىل أن 

الجه��ود اإلمارتية الرائ��دة يف هذا املجال 

يحظى بتقدير وإعج��اب كل دول العامل، 

نظراً ملكانة اإلنسان العالية وقيمته العليا 

التي ال تقدر بثمن، وحث كل الدول عىل 

أن تحذو حذو اإلمارات يف املجال اإلنساين.
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دبي – درع الوطن
ديب  مع��رض  يف  املش��اركون  أك��د 

أم��س  افتتح��ه  ال��ذي  للط��ريان2013، 

صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائ��ب رئي��س الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاك��م ديب »رعاه الله« 

يف مط��ار آل مكت��وم ال��دويل يف منطقة 

جب��ل عيل ب��ديب، أن املع��رض يف دورته 

الحالية، شهد منافسه كبرية بن الرشكات 

العارضة واملنتجات العاملية من الطائرات 

ومستلزماتها ، االمر الذي خلق نوعا من 

النش��اط والحيوية يف بورص��ة صفقات 

البيع والرشاء، وزاد من حجم االتفاقيات 

والتعاون املش��رك بن القطاعات كافة، 

خالل اليوم االول للمعرض.

وأش��اروا إىل أن املنافسة قوية للغاية بن 

جميع الرشكات العامل��ة يف هذا املجال 

من أجل كسب أرضية عمالء جدد جديد 

يف االمارات عىل م��دار العام، من خالل 

الصفق��ات طويلة األج��ل التي يقومون 

بإمتامه��ا من خالل املع��ارض املتخصصة 

التي تقام يف ديب.

وقال عدد من العارضن ل� »درع الوطن« 

إن نس��بة األرب��اح تزي��د بش��كل كبري 

خالل املعرض، بس��بب زيادة الصفقات 

املنعقدة  لبيع ورشاء الطائرات .

منافسة قوية

قال ع��يل عث��امن محمود مدي��ر إدارة 

العالق��ات الخارجية ملجموع��ة صافات 

للطريان، إن املعرض يعد واحدا من أهم 

األحداث يف مجال صناعة الطريان، بسبب 

التوس��ع الكبري يف حجم أس��اطيل طريان 

االم��ارات وط��ريان االتح��اد والخطوط 

القطرية، التي تعت��رب أكرب ثالث رشكات 

للطريان يف الخلي��ج، ولديها القدرة عىل 

توف��ري التمويل بس��هول وبرسعة بالغة 

لتنفيذ توسعاتها الدامئة.

وأض��اف : نح��اول بقدر املس��تطاع أن 

يك��ون لن��ا ف��روع يف االم��ارات لزيادة 

نس��بة املبيعات، والس��يام أن املجموعة 

تسعى اىل تخفيض األسعار وتقديم أنواع 

جديدة معتمدين عىل  الخربات العاملية 

التي تقدر هذه النوعية من التجارة.

زيادة املبيعات

م��ن جانبه أك��د أن��ور اليافعي صاحب 

رشك��ة عارضة، أن��ه خالل مع��رض ديب 

سنويا،  يكون الركيز عىل عقد أكرب عدد 

من الصفقات يف مجال الطريان بن دول 

العامل، عىل اعتبار أنها من أقوى األسواق 

املوجودة يف منطقة الخليج.

وق��ال: أعتق��د أن الطف��رة التكنولوجية 

جعل��ت املتغ��ريات رسيع��ة، م��ام دفع 

التطور  الحكوم��ات لاللت��زام، مبواكب��ة 

الرسي��ع يف مج��ال الط��ريان، من حيث 

التصني��ع والروي��ج واملنافس��ة الكبرية، 

لذلك ي��أيت املعرض مبثاب��ة فرصة كبرية 

أمام ال��رشكات العاملة يف مجال الطريان 

عىل زيادة اإلنتاج بشكل كبري.

وقالت الدكت��ورة اندريا كري��ن، مديرة 

العالق��ات العامة والتس��ويق يف إحدى 

إن مع��رض ديب  العارض��ة،   ال��رشكات 

للطريان »فرصة جيدة لنا لعرض قدراتنا 

يف أوىل أيام معرض الطريان 2013

املنافس��ة قوي���ة وبورص���ة الصفق���ات ت���������������صل للذروة
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الوطني��ة وم��ا وصل��ت إلي��ه الك��وادر 

الروس��ية، م��ن تقدم يف مج��ال تصميم 

واألجهزة  األنظم��ة  وتطوي��ر وصناع��ة 

العس��كرية املختلف��ة، بحس��ب أع��ىل 

مواصفات الجودة العاملية، كام يتيح هذا 

املعرض فرص��ة اإللتقاء مبعظم الرشكات 

العاملية املتخصص��ة والتباحث معهم يف 

مجاالت التعاون ونق��ل التقنية وتعزيز 

املنافس��ة، والصفق��ات ب��ن العاملن يف 

مجال الطريان.

وأضافت أن املع��رض يعد من األحداث 

الرئيسية يف أجندة الطريان العاملي، لقدرة 

اإلمارات ع��ىل تنظيم املع��ارض الكربى 

املتخصص��ة يف ش��تى املج��االت، حيث 

حققت س��معة عاملية طيب��ة، والنجاح 

الذي يحقق��ه مع��رض ديب للطريان هو 

حلقة يف سلسلة تلك النجاحات.

 أم��ا س��يف املرزوقي املدي��ر التنفيذي 

املس��اعد للش��ئون االعالمية االتصال يف 

مجموع��ة »ت��وازن« ي��رى أن التنافس 

يف املعرض ه��ذه الدورة كب��ري جدا بن 

ال��رشكات العاملي��ة، مؤك��دا ان املعرض 

سيش��هده كربى صفقات الطائرات عىل 

مستوى العامل، واالتفاقيات الدولية التي 

تعم��ق التعاون ب��ن دول العامل يف هذا 

املجال.

وأضاف : يحق لنا أن نفخر باملكانة التي 

وصل إليها معرض ديب للطريان، والنتائج 

التي يحققها عىل كافة املستويات األمنية 

والتنظيمي��ة واالقتصادي��ة، حيث أصبح 

يواكب أكرب املعارض العاملية املتخصصة 

بقط��اع الط��ريان، والت��ي تحظ��ى بثقة 

املجتمع ال��دويل، من خالل اس��تقطابه 

للعديد من الرشكات العاملية من املعنين 

واملهتمن لعرض أحدث ما توصلت إليه 

ه��ذه الصناعة، ومن املتوقع أن تش��هد 

س��امء س��احة املعرض العروض الجوية 

املثرية من مختلف الطائرات العس��كرية 

والتجاري��ة وفرق الع��روض اإلكروباتية 

املحلية واإلقليمية والدولية.

ش��اركت 23 رشكة روس��ية يف املعرض ، 

منها سوخوى وميج، ويرأس نائب رئيس 

هيئة التعاون العسكري الفني الروسية، 

فياتشيسالف دزيركالن، الوفد الرويس إىل 

املعرض.

يف أوىل أيام معرض الطريان 2013

املنافس��ة قوي���ة وبورص���ة الصفق���ات ت���������������صل للذروة



 

2425

 اليوم الثاين | 18 نوفمرب

»x 777شركات الطريان اخلليجية تتحكم يف ميزان الق��������������وى بني »ايرباص ايه 350« و»بوينغ
معرض دبي للطريان يحسم املواجهة بني العمالقني األمريكــــــــــــــي واألوروبي

مبلي��ارات  الطائ��رات  صفق��ات  تخف��ي 

ال��دوالرات الت��ي أصبحت س��مة مميزة 

ملع��رض ديب للط��ريان ع��رب 26 عام��ا من 

عمره،رصاعات رشس��ة ومواجهات عنيفة 

وتوازن��ات حساس��ة يف عامل الط��ريان بن 

واألمرييك  »ايرب��اص«  األورويب  العمالقن 

»بوينغ«، الذين يتقاسامن سوق الطائرات 

يف العامل مناصفة تقريباً.

وإذا كان��ت املواجه��ات واملط��اردات بن 

بوينغ و ايرباص تنتق��ل وتتابع من رقعة 

ألخ��رى عىل خريط��ة العامل،ف��إن الدورة 

الثالث��ة عرش م��ن مع��رض ديب للطريان، 

ستشكل معركة فاصلة يف الحرب التجارية 

ب��ن ايرباص و بوينغ، من اجل الس��يطرة 

عىل الس��وق العاملي للطائ��رات التجارية 

عريضة البدن.

 وتكتس��ب املواجه��ة عىل ارض وس��امء 

معرض ديب للطريان ب��ن ايرباص و بوينغ 

أهمية خاصة، ليس فقط ألنها س��تغري من 

مي��زان القوى القائم ب��ن الطرفن، ولكن 

– وهذا هو األه��م- الن  رشكات الطريان 

الخليجية، وبصفة خاصة »طريان اإلمارات« 

و« االتحاد« و« القطرية«، ستكون العامل 

الحاسم  واملرجح يف معادلة توازن القوى، 

بحكم ارتكاز اس��راتجيات النمو والتوسع 

يف رشكات الطريان الخليجية عىل الطائرات 

العمالق��ة 

عريض��ة البدن ملد ش��بكة رحالتها طويلة 

املدى إىل وجهات جديدة.

وبلغة األرقام ستش��ري ال��رشكات الثالثة 

225 طائرة«بوين��غx 777« الجديدة من 

بن 250 طائرة من هذا النوع تتوقع بوينغ 

أن تحص��ل عىل طلب��ات رشاء مؤكدة لها 

خالل الدورة الحالية من املعرض ، كام أن 

رشكة الخطوط الجوية القطرية س��تصبح 

أول رشك��ة طريان يف العامل تتس��لم طائرة 

»ايرب��اص اي��ه 350« الجديدة يف النصف 

الثاين من عام 2014، والتي وصلت طلبات 

الرشاء املؤكدة التي تقدمت بها 38 رشكة 

ط��ريان عاملية اىل 756 طائ��رة حتى نهاية 

ش��هر س��بتمرب امل��ايض، والتي تس��تحوذ 

طلب��ات رشكات الط��ريان الخليجي��ة عىل 

نصيب األسد من بينها .

*الخليط األفضل*

ويق��ول جيف��ري جونس��ون رئيس رشكة 

بوين��غ الرشق األوس��ط أن الرشكة تتوقع 

أن تحصل ع��ىل طلبات مؤكدة بقيمة 87 

 ،»x 777مليار دوالر ل��رشاء طائرة »بوينغ

وتتف��اوض بوينغ حاليا م��ع أربع رشكات 

طريان لبيع 255 طائرة من هذا النوع، من 

بينه��ا ما يراوح ب��ن 100 إىل 150 طائرة 

لطريان اإلمارات فقط ، إلحاللها محل 175 

 ”LR777 -200طائرة م��ن طراز “بوين��غ

التي تتس��ع لنحو 300 راك��ب و“بوينغ-

300LR 777« التي تتسع لنحو 365 راكبا. 

كام ستشري الخطوط القطرية 50 طائرة 

من هذا النوع، وستش��رى طريان االتحاد 

30 طائ��رة، فيام ستش��ري رشك��ة »كايث 

باسفيك« 25 طائرة .

ويف الواق��ع ف��ان نج��اح رشك��ة بوينغ يف 

الحص��ول ع��ىل ه��ذا الك��م الكب��ري من 

الطائرات، يوفر لها التمويل الالزم للميض 

قدما يف تنفيذ برنامج إعادة تصميم الجيل 

القدي��م من طائ��رات البوين��غ777 الذي 

تعد طائرة  “بوينغLR777 -200« نسخة 

معدلة منه.

تدخل رشكة بوين��غ معركة املواجهة 

بتقدي��م   للط��ريان  ديب  مع��رض  يف 

املزي��ج األفضل ب��ن  قامئ��ة طويلة 

م��ن املنتجات العس��كرية واملدنية ، 

وتويل الرشكة أهمي��ة خاصة ملعرض 

ديب للط��ريان، ليس فقط  بحكم كون 

منطقة الرشق األوس��ط من املناطق 

التي تتمتع فيها بوينغ بنفوذ وحضور 

قوي تقليديا، ولكن أيضا بحكم وجود 

رشكات الط��ريان الخليجية التي تعد 

األرسع منوا يف العامل.

مواجهة بوينغ
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وتع��ول رشك��ة بوينغ كث��رياً ع��ىل طائرة 

“بوين��غLR777 -200« م��ن اج��ل إبعاد 

منافسها العتيد ايرباص عن سوق الطائرات 

عريض��ة الب��دن، والتي دخل��ت املراحل 

النهائية لطرح طائرتها الجديدة » ايرباص 

اي��ه 350« كبدي��ل لطائ��رة  “بوينغ200- 

.»LR777

وقد اخت��ارت رشكة بوينغ أن تطور الجيل 

القديم من طائرات البوينغ، بدال من بناء 

طائرة جديدة من الصف��ر، مثلام اختارت 

منافس��تها ايرب��اص أن تفعل م��ع طائرة 

»ايرباص ايه 350«.

ويف الواق��ع فإن الهجوم املضاد الذي تقوم 

به بوينغ يف معرض ديب للطريان من خالل 

طرح طائرة “بوينغLR777 -200« يكتسب 

أهمي��ة خاصة، ألنه يأيت بعد سلس��لة من 

النكس��ات التي تعرت لها طائرتها الشهرية 

787« درمياليرن«، بعد اكتش��اف عيوب يف 

بطاريات الليثيوم املستخدمة يف تصنيعها، 

مام أدى إىل تعطيل األس��طول العاملي من 

هذه الطائرات ملدة ثالثة أشهر كاملة.

 وتقول بوينغ ان طائراتها الجديدة تتمتع 

مبميزات عديدة ، يف مقدمتها توفري نسبة 

%20 م��ن الوق��ود مقارنة م��ع محركات 

الجيل القديم من طائ��رات البوينغ ، كام 

أنه��ا قادرة عىل حم��ل 400 راكب بزيادة 

50 راكب��ا عن الجيل األق��دم، واالهم من 

كل ذلك الطريان ملس��افة 15 ألف كيلومر 

متواص��ل ب��دون توق��ف بزي��ادة تراوح 

ب��ن 400 إىل 800 ميل عق��دة مقارنة مع 

الجي��ل األق��دم، وذلك بفض��ل املحركات 

األقوى يف العامل التي تنتجها رشكة »جرنال 

اليكريك«، كام أن أجنحة الطائرة مصممة 

بطريق��ة متكنه��ا من طيه��ا إىل أعىل بعد 

الهبوط، وهذا ما يس��هم بدوره يف خفض 

استهالك الوقود.

ويق��ول ديفيد فاليب��ال مدير التس��ويق 

برشكة ايرباص أن التطورات التي يشهدها 

الع��امل وبصف��ة خاصة ان نصف س��كان 

العامل أصبحوا يعيشون يف املدن، تعني يف 

ظل القيود املفروضة ع��ىل بناء املطارات 

الجدي��دة، أن املطارات املوج��ودة حاليا 

لن يك��ون مبقدوره��ا اس��تيعاب الزيادة 

الهائل��ة و املتوقعة يف أعداد املس��افرين 

والتي تصل وفقا لتقديرات االتحاد الدويل 

للنق��ل لجوي«اياتا« إىل أربع��ة مليارات 

مس��افر بحلول ع��ام 2020, وبالتايل فان 

الطائ��رات عريض��ة البدن س��تكون الحل 

األمثل الس��تيعاب الزيادة والحيلولة دون 

تفاقم زحام األجواء، وهذا هو الس��بب يف 

أن طائرة »ايرباص اي��ه 350« قادرة عىل 

تلبية احتياجات الطريان يف بيئة التش��غيل 

الجدي��دة  بص��ورة تؤمن مواصل��ة النمو 

والتوسع لرشكات لطريان. 

ويقول ديفيد أن رشكة ايرباص استطاعت 

يف مطلع الشهر املايض، كرس احتكار رشكة 

بوين��غ لس��وق الطائرات عريض��ة البدن 

وال��ذي ظل قامئ��ا لعقود طويل��ة، عندما 

فازت بصفق��ة بقيمة 9.5 مليار دوالر من 

رشكة طريان يابانية  لرشاء طائرة » ايرباص 

ايه 350«.

وي��رى ديفيد أن القب��ول الذي تحظى به 

طائرة« ايرباص ايه 350« يرجع اىل تفوقها 

التكنولوجي ، وقدرة رشكات الطريان التي 

تس��تخدم هذا النوع م��ن الطائرات  عىل 

تحقيق وفورات الحجم الكبري.

»x 777شركات الطريان اخلليجية تتحكم يف ميزان الق��������������وى بني »ايرباص ايه 350« و»بوينغ
معرض دبي للطريان يحسم املواجهة بني العمالقني األمريكــــــــــــــي واألوروبي

رشك��ة ايرباص تتوقع أن يحتاج العامل 

إىل نحو 20 ألف طائرة جديدة قيمتها 

4.5 تريلي��ون دوالر م��ن بينها 7273 

طائ��رة عريض��ة الب��دن، وحتى اآلن 

تلقت رشكة ايرب��اص طلبات من 38 

رشكة طريان حول الع��امل لرشاء 756 

طائرة من ط��راز »ايرباص ايه 350«، 

وتتوقع الرشكة أن تحصد عددا أضافيا 

من الصفقات خالل ال��دورة الحالية  

وس��تكون  القطرية أول رشكة طريان 

يف العامل تحصل عىل هذه الطائرة يف 

النصف الثاين من عام 2014.

توقعات ايرباص


