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القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي

120
صفقات اليوم الثاني نحو

مليار درهم

7.622

مليار درهم صفقات القوات المسلحة

 120مليار درهم قيمة الصفقات حتى
اليوم الثاني في معرض دبي للطيران

111.6

درهم ،حيث وقع طريان اإلمارات طلبية لرشاء
 50طائرة  A350بقيمة  58مليار و 72مليون
درهم ،فيام أعلنت العربية للطريان رشاء 120
طائرة إيرباص بقيمة  51مليار و 38مليون درهم،
وأبرم صندوق توازن إتفاقية إستثامر مشرتك بني
صندوق توزان لتنمية القطاعات االسرتاتيجية مع
رشكة ( )VRTاململوكة لرشكة روسيا للهليوكوبرت
بقيمة مليار و 500مليون درهم.
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مليار درهم الصفقات األخرى

بلغت قيمة الصفقات التي أبرمت يف اليوم
الثاين من معرض ديب الدويل للطريان يف دورته
الحالية نحو  120مليار درهم ،حيث بلغت
قيمة الصفقات للقوات املسلحة لدولة اإلمارات
العربية املتحدة والتي جاءت يف مجملها 11
صفقة 7مليار و  622مليون  312ألف درهم،
فيام بلغت قيمة الصفقات املدنية والتي بلغت
يف مجملها ثالثة صفقات  111مليار و  600مليون
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وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي عددا من كبار ضيوف المعرض

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع عىل هامش فعاليات
معرض ديب للطريان  ،2019مبكتب معاليه يف
املعرض ،بحضور سعادة مطر سامل الظاهري
وكيل وزارة الدفاع ،كال عىل حدة ..اللواء طيار
ركن محمد سعيد املغيدي أمني عام التحالف
اإلسالمي العسكري ملحاربة اإلرهاب ،ومعايل
إيشور بوخريل وزير الدفاع النيبايل ،والسيدة
هايدي غرانت مديرة إدارة أمن تكنولوجيا
الدفاع يف الواليات املتحدة األمريكية ،والفريق
يوشيناري مارومو رئيس أركان قوات الدفاع
الذايت للجوية اليابانية ،ومعايل اناتويل بيرتينكو
نائب وزير الدفاع األوكراين ،والوفود املرافقة
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للضيوف .وجرى خالل اللقاءات تبادل
األحاديث ومجاالت التعاون بني دولة اإلمارات
العربية املتحدة وبلدانهم والحرص املشرتك
عىل التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيز هذه
العالقات مبا يخدم املصالح املشرتكة.
كام تم تبادل أطراف األحاديث حول
أهمية انعقاد معرض ديب للطريان باعتباره
حدثا عسكريا عامليا يستقطب كربى الرشكات
العاملية املصنعة ألنظمة الطريان ،ويرتأسه كبار
املسؤولني وصناع القرار من دول املنطقة ملا
يوفره من أرضيه تعرض آخر ما توصلت إليه
مجاالت الطريان بالشكل الذي يلبي متطلبات
واحتياجات مختلف الرشكات .وأشاد معاليه

مبستوى التعاون القائم بني دولة اإلمارات
وبلدان الضيوف مؤكدا حرص دولة اإلمارات
عىل تعزيز أوجه التعاون العسكري مبا يعود
بالفائدة النوعية عىل كفاءة أداء قواتنا
املسلحة.
من جانبهم أشاد الضيوف خالل اللقاء
مبستوى التنظيم رفيع املستوى ملعرض ديب
للطريان وما يحظى به من اهتامم وحضور
مضطرد كل دورة من دوراته ،كام أبدوا
إعجابهم بالتنظيم وحجم املعروضات التي
ضمنها املعرض ،والعروض الحية املبهرة ألحدث
الطائرات املشاركة.
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البواردي يقوم بجولة في معرض دبي للطيران

قام معايل محمد بن أحمد البواردي وزير
دولة لشؤون الدفاع بجولة زار فيها عددا ً من
الرشكات األجنبية املشاركة يف فعاليات معرض
ديب للطريان  ، 2019بحضور سعادة مطر سامل
الظاهري وكيل وزارة الدفاع.
اطلع معاليه خالل الجولة عىل عرض أهم
الرشكات األجنبية حيث بدأ جولته يف رشكة
 BOINGواطلع فيها عىل أهم وأحدث ما
تنتجه الرشكة من طائرات ،كام زار معاليه جناح
رشكة  MBDAواطلع عىل ما تنتجه من صواريخ
وأنظمة ،ورشكة  RAYTHEONاملتخصصة يف

أنظمة الدفاع ،مرورا برشكة LOCKHEED
 MARTINكربى رشكات الصناعات العسكرية
يف العامل ،ورشكة  DASSAULTالفرنسية،
ورشكة  ، EDGEورشكة مبادلة لالستثامر ،ورشكة
.ALSALAM
وقد أكد معاليه خالل جولته عىل متيز معرض
ديب للطريان هذا العام الذي يشهد املشاركة
األوىل لجناح الفضاء بالتعاون مع وكالة اإلمارات
للفضاء لعرض آخر التطورات يف هذا القطاع
الهام ،كام أشار معاليه أن معرض ديب للطريان
استطاع استقطاب كربى الرشكات العاملية

لتشارك بأحدث منتجاتها من طائرات وأنظمة
ومعدات كونه يعد فرصة مهمة للتعرف عىل
أحدث التقنيات واملشاريع واملعدات والطائرات
واألنظمة املتعددة املهام يف مجال الطريان.
ويف ختام جولته األوىل أثنى معاليه عىل مستوى
تنظيم املعرض الذي حقق نجاحا ملحوظا ومنوا
هائال منذ انطالقه وحتى اليوم ،ودوره الفاعل يف
التعاون الدفاعي والعسكري وتطوير الصناعات
الدفاعية االماراتية محليا وقطاع الطريان إقليميا
وعامليا ،وعىل كافة الجهود املبذولة لظهوره
مبكانة تليق بهذا القطاع املهم.

وكيل وزارة الدفاع يستقبل ضيوف معرض دبي للطيران

استقبل سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع مبكتبة يف معرض ديب للطريان  2019كال
عىل حده الفريق جوي هارجيت سينغ اورورا
نائب قائد القوات الجوية الهندية ،والفريق جون
لورمير كبري مستشاري الدفاع الربيطاين للرشق
/19نـوفمبـر2019/

األوسط ،والوفود املرافقة للضيوف .ورحب
سعادة وكيل وزارة الدفاع بالضيوف وبحث معهم
عالقات الصداقة وأوجه التعاون القامئة بني دولة
اإلمارات وبلدانهم ،إىل جانب مناقشة عدد من
املواضيع العسكرية ذات االهتامم املشرتك .وأشاد

الضيوف بالتنظيم املميز ملعرض ديب للطريان
 2019هذا العام وما تضمنه من فعاليات متميزة
والعروض الحية للطائرات واملقاتالت ،وازدياد
عدد الرشكات العاملية املشاركة يف املعرض مام
يعكس أهميته ومتيزه عاملياً.
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ً
عددا من ضيوف المعرض
رئيس األركان يستقبل

رئيس األركان خالل استقبال رئيس هيئة األركان لقوة الدفاع البحريني

استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه
يف معرض ديب للطريان  2019كال عىل حدة
سعادة الفريق محمد حجازي رئيس اركان
القوات املسلحة املرصية والفريق الركن ذياب
صقر النعيمي رئيس هيئة األركان لقوة الدفاع
البحريني والفريق السري جون لورمري كبري
مستشاري الدفاع للرشق األوسط الربيطاين
والفريق اول تان رسي داتو رسي قائد القوات
الجوية امللكية املاليزي والفريق اول متقاعد
راحيل رشيف قائد التحالف اإلسالمي العسكري
ملحاربة اإلرهاب واللواء الركن طيار محمد سعيد
املغيدي امني عام التحالف اإلسالمي العسكري
ملحاربة اإلرهاب ورومان غولوفشينكو رئيس
لجنة الدولة لشؤون العسكرية الصناعية
البيالرويس والفريق مهندس التسليح تيريي
كارليري مدير التطوير الدويل يف املفوضية العامة
للتسليح الفرنيس .
وجرى خالل اللقاءات استعراض عالقات
التعاون ،التي تربط بني دولة اإلمارات ودول

معاليه خالل استقبال رئيس اركان القوات املسلحة املرصية

الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية
والدفاعية وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم
املصلحة املشرتكة.
وتبادل األحاديث حول أهمية انعقاد
معرض ديب الدويل للطريان ،باعتباره حدثا
عسكريا عامليا ،يستقطب كبار الرشكات
العاملية املصنعة ألنظمة الطريان ،ويؤمه كبار

ويلتقي نظريه كبري مستشاري الدفاع للرشق األوسط الربيطاين
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املسؤولني وصناع القرار من دول املنطقة ملا
يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه
التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي متطلبات
واحتياجات دول العامل .وأشاد الضيوف بحسن
إدارة وتنظيم املعرض ،وما يشهده من إقبال
متواصل ،يربهن عىل نجاح دولة اإلمارات
وريادتها يف الصناعة املعرضية.

ويناقش التعاون املشرتك مع قائد القوات الجوية امللكية املاليزي
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رئيس اركان القوات المسلحة يقوم بجولة تفقدية
قام معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة امس
بجولة يف معرض ديب للطريان شملت عددا
من أقسام وأجنحة الدول والرشكات املحلية
واإلقليمية والدولية املتخصصة يف مجال
الطريان واطلع عىل أحدث املعدات والتقنيات
التكنولوجية الحديثة التي صنعتها الرشكات
من مختلف أرجاء العامل.
واستمع معاليه من املسؤولني حول أحدث
التكنولوجيا املعروضة يف مجال الطريان املدين
والعسكري ،والتطورات الحالية واملستقبلية
يف هذا املجال وكيفية االستفادة منها ،وما
ميثله معرض ديب للطريان من أهمية عاملية
يف هذا الخصوص و شملت جولته مختلف
اجنحة الرشكات الوطنية املشاركة يف املعرض
والتعرف عىل املنتجات التي تعرضها ورؤيتها
حول مستقبل صناعة الطريان يف دولة االمارات
العربية املتحدة وسبل تطويرها.

وزارة الدفاع توقع مذكرة تفاهم مع إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع األمريكية
وقّعت وزارة الدفاع بحضور معايل محمد أحمد البواردي
وزير دولة لشؤون الدفاع مذكرة تفاهم مع إدارة أمن
تكنولوجيا الدفاع األمريكية خالل فعاليات معرض ديب
للطريان  ،2019تهدف إىل تعزيز التعاون املشرتك بني
الجانبني.
وقّع املذكرة عن وزارة الدفاع سعادة لواء ركن طيار إسحاق
صالح البلويش الوكيل املساعد للصناعات ،والسيدة هايدي
غرانت مديرة إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع يف الواليات
املتحدة األمريكية بحضور ممثلني عن الجانبني.
تهدف املذكرة إىل مناقشة القضايا واالهتاممات املتعلقة
بأمن التكنولوجيا وتعزيز هدف مشرتك يتمثل يف حامية
تكنولوجيا الدفاع ،وتسهيل مجاالت التعاون والتدريب
وتبادل أفضل الخربات والدروس املستفادة.
/19نـوفمبـر2019/
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قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف معرض الطيران الدولي

استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص
محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي
يف مكتبه مبعرض ديب للطريان  2019كال عىل حدة
سعادة اللواء ديشكو قائد القوات الجوية الرصيب
واللواء بارك هانجو ممثل عن قائد القوات الجوية
الكوري والفريق يوشيناري مارومو رئيس اركان
قوات الدفاع الذايت الجوية الياباين و اللواء غونغ

يل هوا نائب مدير لجنة املراقبة الجوية الصيني
و املارشال الجوي صادق بابا ابوبكر رئيس اركان
الجوية النيجريي .كام استقبل قائد القوات الجوية
الفريق املهندس التسليح تيريي كارلبري مدير
التطوير الدويل للتسليح الفرنيس و الفريق اول
مسيحز مان رسنبيات رئيس اركان القوات الجوية
البنغالدييش..

حرض اللقاءات عدد من كبار ضباط القوات
الجوية والدفاع الجوي والوفد املرافق للضيوف.
وأشاد الضيوف بحسن التنظيم واإلعداد ملعرض
ديب للطريان يف دورته الحالية مؤكدين املكانة
املتميزة التي وصلت إليها دولة االمارات يف
مجال تنظيم املعارض الدولية يف مختلف
تخصصاتها.

رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات يلتقي بوفود معرض دبي للطيران
التقى اللواء الركن طيار مبارك عيل النيادي
رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات والتعاون يف
معرض ديب للطريان  2019السيددبوت زت مدير
التسويق التجاري يف وزارة الدفاع الربازيلية والوفد
الكندي والوفود املرافقة لهم .رحب رئيس اإلدارة
التنفيذية للسياسات والتعاون بالضيوف يف معرض
ديب للطريان  2019وبحث معهم عالقات الصداقة
وأوجه التعاون القامئة بني دولة االمارات والبلدان
الضيوف وسبل تطويرها إىل جانب مناقشة عدد
من القضايا ذات االهتامم املشرتك .
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قائد القوات البحرية يستقبل عدداً من ضيوف دبي للطيران

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن
حمدان بن محمد آل نهيان ،قائد القوات البحرية،
اليوم مبكتبه يف معرض ديب الدويل  2019كالً عىل
حدة اللواء فرانسيس موريل مدير برنامج التعاون
الدويل بالقوات البحرية األمريكية و العميد
املهندس تسليح ستيفان بيشون مدير تسليح
الرشق األوسط و أفريقيا الفرنيس  ...كام استقبل
قائد القوات البحرية عددا من روؤساء الرشكات
العاملية املشاركة يف املعرض .وتم خالل اللقاءات
التي حرضها عدد من كبار ضباط القوات البحرية،
وأعضاء الوفود الزائرة ،استعراض أوجه التعاون،
ومناقشة عدد من املواضيع العسكرية املشرتكة.

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من ضيوف معرض دبي للطيران

استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن
العامري قائد القوات الربية ،يف مكتبه مبعرض ديب
الدويل للطريان كالً عىل حدة سعادة آر كالرك كوبر
وزير مساعد للشوؤن السياسية العسكرية األمرييك
و السيد غريغوري كوشرن نائب مدير وكالة التعاون
األمني الدفاعي األمرييك و سعادة الدكتور بروس
دي جيت مساعد وزير الجيش لالستحواذ االمداد
التكنولوجي األمرييك .تم خالل اللقاءات التي
حرضها عدد من كبار الضباط ،استعراض أوجه
التعاون املشرتك بني الدول الصديقة ،والسبل
الكفيلة بتطويرها.
/19نـوفمبـر2019/
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األمير سلطان بن سلمان يزور معرض دبي للطيران
ويشيد بحسن التنظيم واإلعداد
أشاد صاحب السمو املليك األمري سلطان بن
سلامن آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة
السعودية للفضاء ،بحسن التنظيم واإلعداد
ملعرض ديب للطريان يف دورته الحالية مؤكدين
املكانة املتميزة التي وصلت إليها دولة االمارات
يف مجال تنظيم املعارض الدولية يف مختلف
تخصصاتها ،جاء ذلك لدي زيارته ملعرض ديب
الدويل للطريان  ،2019الذي تستضيفه ديب يف
«مدينة املعارض» مبطار آل مكتوم الدويل،
وتشارك فيه  160دولة و 1300رشكة ،فضالً عن
 165طائرة مدنية وعسكرية ،يف دورة استثنائية
توقع فيها املنظمون ومسؤولون يف قطاع الطريان
حضور نحو  87ألف شخص من متخصصني
ومهتمني بصناعة الطريان.
وتفقد سموه جناح الرشكة السعودية للصناعات
العسكرية  SAMIيف معرض ديب للطريان ،"،وكان
يف استقبال صاحب السمو املليك وأصحاب املعايل
وكبار الشخصيات الرئيس التنفيذي للرشكة
السعودية للصناعات العسكرية د .أندرياس
شوير ،إىل جانب عدد من كبارالتنفيذيني بالرشكة.
وقام الضيوف بجولة تعرفوا من خاللها عىل

أحدث التقنيات واألنظمة العسكرية والدفاعية
التي تستعرضها رشكة  SAMIيف معرض ديب
للطريان ،وأطلعوا عىل املنتجات والخدمات التي
تقدمها الرشكات التابعة لرشكة SAMIوهي رشكة
سامي نافانتيا للصناعات البحرية (سامينافانتيا)،
ورشكة اإللكرتونيات املتقدمة  ،AECورشكة
املعدات املكملة للطائرات  AACCوالتي تشارك

يف معرض ديب للطريان تحت مظلة رشكة .SAMI
كام شهد جناح الرشكة السعودية للصناعات
العسكرية  SAMIيف معرض ديب للطريان ،2019
زيارة عدد من أصحاب املعايل وكبارالشخصيات،
وذلك يف املشاركة األوىل للرشكة يف الحدث األكرب
يف مجال صناعة الطريان عىل مستوى الرشق
األوسط وآسيا وإفريقيا.

مركز محمد بن راشد للفضاء يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب
األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي
وقع مركز محمد بن راشد للفضاء مذكرة تفاهم
مع مكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء الخارجي
لتعزيز التعاون املشرتك مبجاالت استكشاف الفضاء
الخارجي واستخداماته يف األغراض السلمية.
و قع املذكرة عىل هامش معرض ديب للطريان 2019
سعادة يوسف حمد الشيباين مدير عام مركز محمد
بن راشد للفضاء وسيمونيتا دي بيبو مدير مكتب
األمم املتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.
وتهدف املذكرة إىل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء
والتعاون يف تنفيذ أهدف برنامج األمم املتحدة
لالستخدامات السلمية للفضاء الخارجي إضافة إىل
التوسع بالتعاون الدويل يف قطاع الفضاء واستخدام
علوم وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة
واألغراض السلمية.
واوضح سعادة يوسف الشيباين ان توقيع مذكرة
التفاهم يأيت يف إطار حرص املركز عىل مواكبة
التطورات التقنية والتكنولوجية يف قطاع الفضاء
واستخداماتها السلمية لتحقيق التنمية املستدامة
وتحسني الحياة عىل األرض.
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وأكد الشيباين أن التعاون مع مكتب األمم
املتحدة لشؤون الفضاء الخارجي «أونوسا” يف مجال
االستخدام السلمي للفضاء واستكشافه وعلوم
وتكنولوجيا الفضاء يسهم بشكل كبري يف دفع
تكنولوجيا الفضاء باإلمارات نحو مكانة أكرث تطورا
..مضيفا أن املذكرة متثل مساحة للتنمية االقتصادية

واالجتامعية والعلمية املستدامة يف هذا القطاع
الحيوي .وعقب التوقيع عىل املذكرة أهدى سعادة
يوسف الشيباين مديرة مكتب األمم املتحدة لشؤون
الفضاء الخارجي علم اإلمارات وشعار «طموح زايد»
وشعار املركز وشعار األمم املتحدة والتي حملها أول
رائد فضاء إمارايت معه إىل محطة الفضاء الدولية.
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صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود:

معرض دبي للطيران يعتبر ملتقى
مهماً لكبار القادة العسكريين

بقلم :يوسف جمعه الحداد
رئيس التحرير

عوامل نجاح الصناعات
الدفاعية االماراتية

مشاركة الشركات
السعوديه المتخصصة في
صناعه الطيران تهدف
إلى تعزيز وصول المنتجات
السعودية إلى األسواق
اإلقليمية والدولية

زار صاحب السمو املليك قائد القوات
الجوية الفريق الركن تريك بن بندر بن
عبدالعزيز ال سعود -أمس معرض ديب
الدويل للطريان..
حيث اطلع عىل عدد من أحدث الطائرات
العسكرية واملدنية املعروضة.
وتوقف سموه  -خالل جولته يف ساحة
املعرض مبطار آل مكتوم الدويل  -عند
العديد من منصات الرشكات والجهات
املحلية واألجنبية املشاركة يف هذا الحدث
العاملي  ..واستمع من مسؤويل األجنحة
إىل رشح حول آخر تقنيات وأنظمة وبرامج
الصناعات الجوية املدنية منها والعسكرية
وأهم املبتكرات الجديدة التي توصلت إليها
الرشكات يف مجال تصنيع الطائرات وتقنياتها
الحديثة.
كام توقف سموه يف جناح مجله درع
الوطن وكان يف استقباله املقدم الركن يوسف
الحداد رئيس التحرير حيث استمع سموه
اىل رشح مفصل عن دور مجله درع الوطن
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يف املعارض العسكريه املختلفه باعتبارها"
املجلة الرسمية للقوات املسلحة يف الدولة
و التي تصدر بصورة شهرية تركز عىل نرش
أحدث املوضوعات العسكرية والعلمية
باللغتني العربية واإلنجليزية وتوزيعها عن
طريق وكالء معتمدين ،باإلضافة إىل توزيعها
عن طريق القنوات العسكرية واالشرتاكات.
واكد سمو االمري يف نهايه الزياره إن
نجاح تنظيم معرض ديب للطريان يف نسخته
السادسه عرش ميثل حلقة يف سلسلة نجاحات
إمارة ديب ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف
تنظيم مختلف الفعاليات العاملية ،ويعكس
الخربة الكبرية التي اكتسبها أبناء اإلمارات يف
استضافة املعارض واملؤمترات العاملية.
كام يثبت املعرض يف كل دورة بأنه
منصة مهمة ومميزة جدا ً يف عامل صناعة
الطريان استطاعت من خالله اإلمارات أن
تكون مركز جذب لكربى الرشكات العاملية
يف صناعة الطريان التي باتت حريصة عىل
املشاركة فيه لعرض منتجاتها.
وأشار اىل ان املعرض يعترب ملتقى مهامً
لكبار القادة العسكريني ،إضافة إىل خرباء
الطريان املدين ،واملهتمني بقطاعي الطريان
املدين والعسكري ،والشك يف أن املؤمترات
والندوات التي تعقد عىل هامشه متثل
فرصة طيبة للنقاش وتبادل اآلراء واملعارف
يف كل ما يتعلق بهذا القطاع.
وقال مشاركه عدد من الرشكات
السعوديه العسكريه املتخصصة يف صناعه
الطريان يف املعرض تهدف إىل تعزيز وصول
املنتجات السعودية إىل األسواق اإلقليمية
والدولية.

قطعت االمارات مرحلة متقدمة يف بناء
قاعدة متطورة من الصناعات الدفاعية التي
ميكن ان تنافس من خاللها سوق الدفاع
الدويل ،فهي قادرة عىل تصميم وتصنيع
وتحديث املركبات العسكرية واالتصاالت
واألنظمة اإللكرتونية ،واألنظمة غري املأهولة
مبا ذلك الطائرات دون طيار ،فضالً عن
التميز يف أعامل الصيانة واالصالح.
ولعل األمر املميز يف هذا كله ان االمارات
تسعى إىل توطني التكنولوجيا املتقدمة من
خالل االستفادة من الرشاكات التي تربمها
مع الدول الرائدة يف مجال الصناعات
العسكرية والعمل عىل نقل التكنولوجيا
املتقدمة واملعارف العرصية املرتبطة بهذه
الصناعات .كام توفر الصناعات الدفاعية
الوطنية مختلف القدرات والخدمات
واملرافق ذات املستوى العاملي.
إن النجاح الكبري الذي حققته الصناعات
الدفاعية يف الدولة يؤكد الرؤية الثاقبة
وبعد النظر للمغفور له الشيخ زايد بن
سلطان ،الذي وضع لبنات هذه الصناعات
يك تعزز قوة الردع لدولة االمارات ،ليس
لحامية أمنها الوطني فقط ،وإمنا للوقوف
مع األشقاء والتضامن معهم يف التصدي
للتحديات واملخاطر التي تواجههم أيضاً،
كام ان تنوع املنتجات العسكرية الحديثة
للرشكات الوطنية يؤكد ان فلسفة الشيخ
زايد يف إنشاء قوات مسلحة قوية كانت
سباقة يف ظل التحديات واملخاطر التي متوج
باملنطقة.
إن هذا التطور املتنامي يف الصناعات
الدفاعية والعسكرية يضع دولة االمارات
عىل اعتاب مرحلة متقدمة ويؤهلها يك
تكون ضمن قامئة أهم القوى اإلقليمية
الصاعدة يف هذه الصناعاتفي املستقبل
القريب.
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120
النشرة اليومية  /اليوم الثالث

مليار درهم قيمة الصفقات
حتى اليوم الثاني في
معرض دبي للطيران

بلغت قيمة الصفقات التي أبرمت يف اليوم الثاين
من معرض ديب الدويل للطريان يف دورته الحالية
نحو  120مليار درهم ،حيث بلغت قيمة الصفقات
للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة
والتي جاءت يف مجملها  11صفقة 7مليار و 622
مليون  312ألف درهم ،فيام بلغت قيمة الصفقات
املدنية والتي بلغت يف مجملها ثالثة صفقات
 111مليار و  600مليون درهم ،حيث وقع طريان
اإلمارات طلبية لرشاء  50طائرة  A350بقيمة
 58مليار و 72مليون درهم ،فيام أعلنت العربية
للطريان رشاء  120طائرة إيرباص بقيمة  51مليار
و 38مليون درهم ،وأبرم صندوق توازن إتفاقية
إستثامر مشرتك بني صندوق توزان لتنمية القطاعات
االسرتاتيجية مع رشكة ( )VRTاململوكة لرشكة روسيا
للهليوكوبرت بقيمة مليار و 500مليون درهم
وأعلن اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي
وكيل وزارة الدفاع املساعد للخدمات املساندة
الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة
للمعرض املتحدث الرسمي بإسم معرض ديب الدويل
للطريان 2019عن إبرام  11صفقة يف اليوم األول
للمعرض للقوات املسلحة بقيمة بلغت  7مليار
و 622مليون  312ألف درهم.
وقال الهاشمي خالل مؤمتر صحايف أمس أنه
تم التعاقد مع رشكة “ ”GALلصيانة الطائرات
العمودية لصالح الطريان املشرتك ،بقيمة  3مليار
و 500مليون درهم ،كام تم التعاقد مع رشكة
«بوينج» لتقديم خدمات اإلسناد الفني والتدريب
عىل مشبهات طائرات النقل بقيمة  69مليون 730
ألف درهم.
وتم التعاقد كذلك مع رشكة “ BELLTECH
 ،”EXPORTلرشاء رادرات لصالح القوات
املسلحة بقيمة ما يفوق  45مليون و 545ألف
درهم  ،باإلضافة إىل التعاقد مع رشكة “DENEL
 ”DYNAMICSبعقد مساندة فنية لصالح القوات
املسلحة بقيمة تبلغ  25مليون و 690ألف درهم،
كام تم التعاقد مع رشكة «لوكهيد مارتن» لرشاء
وتركيب معدات عىل طائرات  ،F16لصالح القوات
الجوية والدفاع الجوي ،بقيمة  76مليون و 11ألف
و 313درهم.
وأفاد ايضا أنه تم التعاقد مع رشكة أبو ظبي
االستثامرية لألنظمة الذاتية لتوفري قطع غيار
طائرات االستطالع لصالح القوات املسلحة بقيمة
بلغت  119مليون و 990ألف و 160درهم،
باإلضافة إىل التعاقد مع رشكة “DASSAULT
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القوات المسلحة لدولة
اإلمارات تبرم صفقات
بقيمة  7مليار و622
مليون و 312الف درهم
طيران اإلمارات توقع
طلبية لشراء  50طائرة
 A350بقيمة  58مليار
و 72مليون درهم
العربية للطيران تعلن
شراء  120طائرة إيرباص

 ،”AVIATIONلتطوير مقاتالت املرياج 2000
بقيمة مليار و 798مليون و 127ألف و 560درهم.
وقال أيضا أنه جرى التعاقد مع رشكة “MBDA
 ،”FRANCEلتقديم الدعم الفني وتوفري قطع
غيار ألنظمة تسليح الطائرات بقيمة  93مليون
 380ألف درهم ،إىل جانب التعاقد مع رشكة
“ ،”AEQ ALINCE ELETROQUIMIAلرشاء
ذخائر لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة
مليار و 636مليون و 400ألف درهم.
كام جرى التعاقد مع رشكة انرتناشيونال جولدن
جروب لرشاء نظام مظالت تدريب للقفز املظيل
بقيمة  24مليون  800ألف درهم ،والتعاقد كذلك
مع رشكة تاليس انرتناشيونال للرشق األوسط
لتقديم خدمات صيانة وإدامة حاويات طائرات
مرياج  2000بقيمة  232مليون و 638ألف درهم.
طريان اإلمارات
من جهة أخري أعلنت طريان اإلمارات  -أكرب ناقلة
جوية دولية يف العامل  -عن طلبية مؤكدة لرشاء 50
طائرة  - A350-900 XWB -بقيمة  16مليار دوالر
أمرييك « « 58.7مليار درهم وذلك يف اليوم الثاين
ملعرض ديب الدويل للطريان  .. 2019ومن املتوقع
أن تبدأ الناقلة الوطنية تسلم هذه الطائرات التي
ستعمل مبحركات رولز رويس  XWBاعتبارا من
مايو  .2023ووقع سمو الشيخ أحمد بن سعيد
آل مكتوم الرئيس األعىل الرئيس التنفيذي لطريان
اإلمارات واملجموعة عىل الصفقة مع غيليوم فاوري
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بقلم :حصة سيف

الرئيس التنفيذي إليرباص .وتحل اتفاقية
الرشاء هذه محل اتفاقية نوايا وقعت يف
املايض حيث أعلنت طريان اإلمارات حينها
عن عزمها رشاء  30طائرة  A350و 40طائرة
 .A330وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد
آل مكتوم عن رسورة بتوقيع طلبية مؤكدة
لرشاء  50طائرة من طراز .. A350 XWB
وقال « إننا اتخذنا هذا القرار بعد إجراء
مراجعة شاملة ملختلف خيارات الطائرات
وخطط أسطولنا ذلك أن اسرتاتيجية طريان
اإلمارات عىل املدى الطويل تقوم عىل
االستثامر يف الطائرات الحديثة والكفؤة
ونحن عىل ثقة تامة من أداء طائرة A350
 XWBالتي ستمنحنا إىل جانب طائراتنا
 A380و 777مرونة تشغيلية إضافية من
حيث السعة واملدى وتنوع مقصورات
الركاب ما يعزز منوذج عملنا لتوفري خدمات
نقل جوي تتسم بالكفاءة والراحة من وإىل
مركزنا يف ديب وعربه».
وأضاف سموه إن هذه الصفقة البالغة
قيمتها  16مليار دوالر أمرييك تعكس ثقتنا
مبستقبل قطاع الطريان يف دولة اإلمارات
كام تؤكد بقوة عىل اسرتاتيجية ديب لتكون
مركزا عامليا يربط بني املدن واملجتمعات
واالقتصادات عرب قطاع طريان حديث عاملي
املستوى» .من جانبه قال غيليوم فاوري
الرئيس التنفيذي إليرباص « ..إن ثقة طريان
اإلمارات بطائراتنا ذات الجسم العريض
ترشيف لنا وتعزيز لرشاكتنا إىل مستوى أعىل
وسوف توفر طائرات  A350فوائد ومزايا
اقتصادية وبيئية ألسطول الناقلة ونتطلع
قدما لرؤية طائرات  A350وهي تحلق
بألوان طريان اإلمارات» .وستتيح طائرات
 A350الجديدة لطريان اإلمارات خدمة
نطاق واسع من األسواق الجديدة ليس عىل
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مستوى املنطقة وحسب بل عىل مستوى
العامل وبرحالت يصل مداها إىل  15ساعة
طريان انطالقاً من ديب.
وتعتزم طريان اإلمارات تجهيز هذه
الطائرات بأحدث املنتجات وتوفري عدة
توزيعات للمقاعد مبا يف ذلك الدرجة
السياحية املمتازة .ويتكون أسطول طريان
اإلمارات بأكمله حاليا من طائرات حديثة
ذات كفاءة عالية من طرازي إيرباص
 A380وبوينج  .777وتخدم الناقلة انطالقا
من مركزها يف ديب أكرث من  158مدينة يف
القارات الست وتوفر خدمات جوية وأرضية
حائزة جوائز عاملية.
العربية للطريان
من جهتها أعلنت « العربية للطريان»
(ش.م.ع) أول و أكرب رشكة طريان اقتصادي
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
اليوم عن رشاء  120طائرة من طراز» إيرباص
 ”A320بقيمة  14مليار دوالر أمرييك و
تعترب واحدة من أكرب طلبيات الطائرات ذات
املمر الواحد يف املنطقة .جاء ذلك خالل
حفل توقيع الصفقة ضمن فعاليات «معرض
ديب للطريان  »2019بحضور الشيخ عبد الله
بن محمد آل ثاين رئيس مجلس إدارة رشكة
«العربية للطريان» و جيوم فوري الرئيس
التنفيذي لرشكة «إيرباص» .وستسهم هذه
الصفقة بتعزيز قوة األسطول الحايل لرشكة
«العربية للطريان» مبقدار ثالثة أضعاف
و دعم اسرتاتيجية الرشكة الرامية لتوسيع
شبكة وجهاتها العاملية .وتشمل الطلبات
الجديدة  73طائرة من طراز  A320neoو27
طائرة من طراز  A321neoو 20طائرة من
طراز  A321XLRومن املقرر أن يبدأ تسليم
الطائرات املطلوبة يف عام 2024

اماراتيات معرض الطيران
يف معرض ديب الدويل للطريان  2019سجلت االماراتية
حضورها يف املعرض الدويل ،فتجدها نائب رئيس
رشكة دفاع أجنبية تقف بكل شموخ أمام زائري
املعرض تعرفهم بطائرات الرشكة الدفاعية التي تشارك
بإدارتها بكل اقتدار ،وتجدها تقف تستقطب الرشكات
األجنبية لجهة عملها وتخربهم عن كافة التسهيالت
بكل احرتاف محنك ،وتجدها بكل وقار بزيها العسكري
ترافق الوفود النسائية األجنبية ،وتجدها مهندسة تروج
إلنجازات ومخططات وكالة الفضاء االماراتية.
مشاهد ومناذج شخصيات إماراتية نفخر بها يف معرض
ديب للطريان الذي جمع يف نسخته األخرية  1300رشكة
عاملية متخصصة بالطريان العسكري واملدين ،من 160
دولة ،وتقع عينك فعلً اىل تلك النامذج التي فرضت
وجودها وشقت طريقها سواء كان يف الرشكات يف
القطاع الخاص ،أو يف الجهات الحكومية والشبة
حكومية ،ووجودهن بتلك التخصصات تبرش بزيادة
أعدادهن يف السنوات القادمة يف املحافل العاملية
مبختلف مجاالتها.
ففي رشكة سويدية وقفت االماراتية سمرية حارب
كنائب أول لرئيس الرشكة ،تستعرض أهم منتجات
رشكتها من طائرات دفاعية ،وتحيك قصة كفاح قطعتها
يف تلك الرشكة منذ بداية عملها يف عام  2013يف قسم
التسويق اىل أن تدرجت يف سنوات معدودة ووصلت
إىل نائب الرئيس ،وبكل فخر ترتأس قسم العالقات
الحكومية يف الرشكة األجنبية ،ومحظوظة تلك الرشكة
بالطاقة االماراتية املتفردة التي حققت مصلحتها من
خاللها لهذا أوصلتها ملنصب نائب رئيس.
وأيضا بجانب الوفد املاليزي وقفت العسكرية آمنة
الظنحاين ترافق الوفد يف املعرض وتؤدي مهامها بكل
فخر وهي ترتدي الزي العسكري الذي زادها وقا ًرا
وهيبة ،ترحب وترشد الوفد وهي تجول بهم يف املعرض.
ويف وكالة االمارات للفضاء وقفت االماراتيات بكل
افتخار يعرضون أهم االنجازات التي قطتها الدولة يف
ذلك املجال الذي مازلنا نسرب أغواره من خالل شبابنا،
ووقفت املهندسات االماراتيات ومن بينهن املهندس
امليكانييك فاطمة سعيد الهاميل تخربنا عن املشاريع
القادمة التي ستطلقها الوكالة قري ًبا جدًا بأيادي
إماراتية .افتخر بتلك النامذج التي نرفع لها القبعة
احرتا ًما وتقدي ًرا ،وتحية ملن أتاح لهم الفرصة خاصة
يف معرض عاملي للطريان العسكري واملدين  ،وتحية
ملنظمي املعرض العاملي الذي أبثت نجاحه من أول يوم
افتتاحه بحجم زواره والتفاعل الحي الذي شهده عىل
أرض جنوب ديب.
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طائرة الشحن من لوكهيد مارتن  100J-LMتحصل على تحديث تصديق إدارة الطيران الفدرالية األمريكية

ُتعتبر الطائرة نسخة مدنية مطابقة للطائرة
العسكرية سوبر هركيوليس 130J-C
تلقت طائرة الشحن  LM-100Jالتابعة
للوكهيد مارتن تحديثًا لتصديق التصميم
الخاص بها من إدارة الطريان الفدرالية يف 15
نوفمرب .ومبوجب هذا التصديق الخاص من
إدارة الطريان الفدرالية  FAAميكن تشغيل
الطائرة من أي مطار يف العامل.
جدير بالذكر أنه يف عام  2014أعلنت لوكهيد
مارتن عن نيتها تحديث التصديق من نوع
 FAA A1SOلطائرتها طراز  L-382Jلتسويقها
كطراز  LM-100Jكطراز مدين مصدق للطائرة
العسكرية املعروفة  C-130Jسوبر هركيوليس.
وتُعد الطائرة  LM-100Jنسخة حديثة
لطائرة لوكهيد مارتن للشحن طراز L-100
(لوكهيد موديل  .)382وسبق أن تم إنتاج أكرث
من  100طائرة شحن طراز  L-100يف الفرتة
من عام  1964إىل عام  1992يف منشأة رشكة
لوكهيد-جورجيأ آنذاك يف مارييتا بجورجيا
وتواصل العديد من هذه الطائرات دعم
العمليات العاملية حتى اليوم.
ومثل الطراز العسكري ،يؤدي أسطول
الطائرة  L-100مهامت أكرب عىل نطاق عاملي
ويع ّول عليها كثريًا .وبقرب وصول هذا األسطول
إىل نهاية خدمته االفرتاضية ،يرى العمالء أن
البديل الوحيد للطائرة  L-100هي الطائرة
 LM-100Jكام رصح بذلك رود ماكلني ،نائب
الرئيس واملدير العام لخط تجارة مهامت النقل
الجوي والبحري يف لوكهيد مارتن.
وأضاف ماكلني «هذا التصديق املتجدد
إلدارة الطريان الفدرالية يتيح للطائرة LM-
 100Jحرف ًيا التحليق إىل أي مكان يف العامل
لتحقيق املتطلبات الفريدة والصعبة التي من
أجلها تم بناء هذه الطائرة»« .ومبناسبة حلول
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ُتعد الطائرة -LM
 100Jنسخة حديثة
لطائرة لوكهيد مارتن
للشحن طراز 100-L
ُتعد الطائرة -LM
مثاليا
حال
ً 100J
ً
للشحن الجوي

موعد دخول الطائرة  LM-100Jيف الخدمة،
نحن نفخر بأنها سوف تكون مثال عىل قدرات
أرسة الطائرة  C-130Jسوبر هركيوليس
وستتوىل توسيع تلك القدرات التي ال نظري
لها».
ومن خالل التغيريات املحددة للتصميم،
تؤدي الطائرة  LM-100Jمهامت مدنية
متعددة األغراض قادرة عىل النقل الرسيع
والكفوء للشحنات وعىل تلبية متطلبات
محددة ملهامت متخصصة .وتُعد الطائرة LM-
 100Jحالً مثال ًيا للشحن الجوي يف مجال نقل
شحنات كبرية الحجم ،وال سيام إىل أماكن وعرة
وتحت أقىس الظروف البيئية يف كافة أنحاء
العامل.
وتضم الطائرة  LM-100Jتطورات
وتحسينات تكنولوجية مقارنة بطائرات
الشحن القدمية  L-100املستخدمة حال ًيا
وهذه التطورات والتحسينات هي حصيلة أكرث
من عرشين عا ًما من الخربة العملية للطائرة
 ،C-130Jبضمنها أكرث من مليوين ساعة طريان
عىل نطاق األسطول قام بأدائها طواقم يف 19
بل ٍد من بلدان العامل.
وقال ماريلو فرانكلن ،مدير برنامج LM-
 100Jيف لوكهيد مارتن« ،لقد توفرت لنا فرصة
فريدة من نوعها لتصميم وبناء طائرة شحن
تجارية جديدة متا ًما مستعينني برؤى من إطار
جوي مجرب»« .وكان هدفنا إنتاج طائرة شحن
توفر أسباب السالمة وتتمتع بقدرة كبرية
تتامىش مع تطورها .وبالرشاكة مع مشغلينا
الحاليني للطائرة الحالية  ،L-100وشبكة
موردينا وإدارة الطريان الفدرالية ،حققنا ذلك
مع الطائرة .»LM-100J

/19نـوفمبـر2019/

شركة «ساب»

رفع الكفاءة التشغيلية إلى أعلى مستوى

تقود رشكة «ساب» املسرية حاليا نحو إنتاج
جيل جديد من تقنيات األبراج املتكاملة،
حيث تعاونت هذا العام مع عمالئها يف تشييل
وأيرلندا وفرنسا وفنلندا والرنويج وسنغافورة
والسويد وتايوان وتركيا لتجهيز أبراجها بأحدث
جيل من أنظمة مراقبة الحركة الجوية املتكاملة
 )Integrated ATC Suite (I-ATSالتي
أنتجتها الرشكة.
التحديات الصعبة أمام الحركة الجوية
تم افتتاح مطار إستطنبول الجديد يف شهر
أكتوبر عام  ،2018وهو املطار الذي يجسد
التحديات الصعبة التي تعوق الحركة الجوية
والتي تحاول رشكة «ساب» إيجاد الحلول
املناسبة للتغلب عليها .وتضم املرحلة األوىل من
املطار ثالثة ممرات جوية من املقرر زيادتها إىل
ستة من أجل استيعاب  200مليون راكب تقريبا
سنويا ،أي ضعف القدرة االستيعابية لدى مطار
هارتسفيلد-جاكسون بوالية أتالنتا األمريكية
الذي يعترب أكرب مطار يف العامل يف الوقت الحايل،
وهو أحد عمالء رشكة «ساب» أيضا.
وللمساعدة يف إدارة هذه الحركة الجوية،
قامت رشكة «ساب» بتسليم مجموعة كاملة
من أنظمة املراقبة التي تشمل نظاما متعدد
األطراف  multilateration systemيضم 70
وحدة الذي يجسد أحدث جيل من الوحدات
 RU7التي ميكن التحكم فيها عن بُعد ،باإلضافة
إىل ستة رادارات  SR-3للحركة األرضية من إنتاج
الرشكة والتي تتميز بتصميمها الفريد القائم عىل
منع التشويش عىل أجهزة الرادار .عالوة عىل
ذلك ،تقوم  200وحدة  VeeLoلتعقب املركبات
بتقديم الدعم الالزم لتعقب أي تحركات (غري
تحركات الطائرات) عىل األرض.
/19نـوفمبـر2019/

يقوم نظام المطار
الجوي flight strip
اإللكتروني الجديد
بميكنة سيل المعلومات
المتدفقة لمساعدة
المراقبين الجويين

تنسيق مستمر
يتم دمج معلومات املراقبة تلك مع املعلومات
األخرى ،ومن ثم عرضها عىل  20محطة من محطات
املراقبة الجوية controller working positions
 )(CWPويتم بعد ذلك إرسال ضوابط التحكم
يف إنارة مهابط الطائرات Airfield lighting
 controlsواملعلومات الخاصة باألرصاد الجوية
 meteorological dataواملساعدات املالحية
 navigational aidsباإلضافة إىل بعض األنظمة
الثانوية والنهايات الطرفية األخرى ،يتم إرسالها إىل
كل محطة من محطات املراقبة الجوية (،)CWP
األمر الذي مينح مراقبي الحركة الجوية القدرة
عىل إدارة كافة املعلومات من عىل شاشة واحدة.
ويقوم نظام املطار الجوي  flight stripاإللكرتوين
الجديد مبيكنة سيل املعلومات املتدفقة ملساعدة
املراقبني الجويني وتقديم الدعم الالزم للتنسيق
املستمر عن طريق منح الطائرات املرافقات الرقمية
الالزمة لإلقالع  .)DCL( .ويرتبط نظام مراقبة
الحركة الجوية املتكاملة ( )I-ATSبنظام A-CDM
 systemاملحيل لتعزيز كفاءة العمليات األرضية.
وظائف تحديد املسارات واإلرشاد
مع تزايد منو املطار إىل أن يصل إىل قدرته االستيعابية
الكاملة ستقوم رشكة «ساب» بزيادة املراقبة
املتعددة األطراف وتعظيم كفاءة النظام من أجل
استيعاب التعديالت الجديدة ،والتعاون مع املراقبني
الجويني الختيار أفضل الحلول الالزمة للتعامل مع
هذه البيئة الصعبة .ومن املقرر أن تقوم رشكة
«ساب» يف وقت الحق من هذا العام بدمج وظائف
تحديد املسارات واإلرشاد املتقدمة advanced
 routing and guidance functionalitiesيف
نظام واحد ،األمر الذي سيضيف بُعدا جديدا لعملية
امليكنة والسالمة يف آن واحد.
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شركة ( )GA-ASIتعرض نظام مراقبة المهام المتعددة ونظام Metis
عرضت رشكة General Atomics
Aeronautical Systems, Inc (GA )ASIإحدى الرشكات العاملية الرائدة يف
مجال تصميم وإنتاج املركبات واألنظمة
اآللية (غري املأهولة) عىل مستوى العامل،
أحدث أنظمة مراقبة املهام املتعددة MMC
ونظام  Metisخالل مشاركتها يف معرض ديب
للطريان
وقال ديفيد آر .ألكسندر ،رئيس مجلس إدارة
رشكة General Atomics Aeronautical
 ،)Systems, Inc (GA-ASIإن « نظام
مراقبة املهام املتعددة  MMCيتميز بقدرته
عىل زيادة فعالية وكفاءة أي مهمة من مهام
الطائرة  MQ-9التابعة لسالح الجو األمرييك
بدرجة كبرية عن طريق تقليص عدد أفراد
الطاقم الجوي أثناء مهام محددة» .وأضاف
أن دمج نظام مراقبة املهام املتعددة ونظام
 Metisمع عملية إطالق واستعادة األقامر
الصناعية  ،باإلضافة إىل قمرة القيادة املتقدمة،
ميكن أن يساهم يف تخفيض عدد أفراد
الطاقم الجوي بنسبة  .50%ويصف الخرباء
نظام مراقبة املهام املتعددة بأنه ميثل تطورا
حتميا يف أسلوب تحكم مسؤويل التشغيل يف
الطائرات التي ميكن قيادتها عن بُعد (،)RPA
ويساهم النظام ،جنبا إىل جنب قمرة القيادة
املتقدمة التي أنتجتها الرشكة يف أداء وظائف
آلية تعتمد عىل الذكاء االصطناعي مثل
تجهيز املعلومات الخاصة بجمع املعلومات
االستخباراتية واملراقبة واالستطالع وتجهيز
اللغات الطبيعية .كام يتمتع النظام بتصميم
مفتوح يسمح باالندماج مع النمط القيايس
ل «نظام املهام املفتوح» Open Mission
 )System (OMSوالطائات األخرى مثل
الطائرة MQ-1C Gray Eagle
كام يتيح نظام مراقبة املهام املتعددة

انتاج قمرة القيادة
المتقدمة التي تعتمد
على الذكاء االصطناعي

تحقيق الكفاءة املطلوبة عند استخدام األيدي
العاملة يف العمليات التي تنفذها الطائرة
 MQ-9عن طريق زيادة وقت التحليق أمام
أفراد طاقم قيادة الطائرة  MQ-9املكلفني
مبهام عدة أو توسيع نطاق املهام من أجل
تقديم الدعم الالزم للقائد الحريب ،بينام
يقوم النظام  Metisبتعزيز االتصاالت بني
الوحدات وأفراد الطاقم الجوي ووحدات
جمع املعلومات االستخباراتية.
ويتيح نظام مراقبة املهام املتعددة تسليم
الطائرة إىل محطة املراقبة األرضية املتفرغة
يف حالة تكليف إحدى طائرات النظام بأداء
مهمة هجومية أو مهمة أكرث ديناميكية من
مهام جمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة
واالستطالع.

افتتاح محطة لمصر للطيران بالشراكة مع اسكان فيجين اإلماراتية
قال املهندس مصطفى عيل الدين رئيس مجلس ادارة رشكة مرص
للطريان للصيانة واألعامل الفنية ،يف ترصيح ملجلة ّدرع
الوطن" إنه سيتم افتتاح محطة ملرص للطريان مبشاركة
مع رشكة اسكان فيجني اإلماراتية مبطار ديب،وذلك
بغرض خدمة طائرات مرص للطريان والعمالء مبختلف
أنواعهم والذي من املتوقع أن تبدأ العمل مطلع
األسبوع املقبل من الشهر الجاري بعد االنتهاء من
كافة الرتتيبات املتعلقة به بشكل كامل،والتي تأيت
عىل هامش مشاركتنا يف معرض ديب للطريان .2019
وأضاف املهندس مصطفى عيل الدين أنه تم افتتاح
مركزي صيانة واللذان سيتخذان من مرص مقرا ً لهام،حيث
أننا قمنا بتوقيع اتفاقية مع رشكة بوينغ العاملية والتي بدورها
14

اعتمدت مرص للطريان لتكون مركزا ً للصيانة العاملي وذلك بهدف
خدمة الطائرات وأعامل الصيانة املتكاملة.
ويف سياق متصل أوضح أنه كذلك تم عقد رشاكة
اتفاق مع شكرة جرنال الكرتيك إلعتامد رشكة مرص
للطريان كمركز صيانة معتمد ملحركات انتاج جرنال
الكرتيك،منوها ً يف ذات السياق ان معرض ديب
للطريان يف دورته الحالية وعىل مدار السنوات
املاضية ،متكن بقضل الرؤية الحكيمة لقيادة دولة
ترسخ مكانته كمكانة عاملية بل وجعله
اإلمارات أن ٌ
املعرض االكرث عاملية وتجمعا ً ألكرب رشكات طريان العامل
مبختلف قطاعاتها،ونحن سعداء مبشاركتنا وتواجدنا عىل
أرض دولة اإلمارات.
/19نـوفمبـر2019/

طيران أبوظبي و«ليوناردو» يوقعان اتفاقية لشراء  5مروحيات
وقعت رشكة طريان أبوظبي “ ”ADAأضخم
طريان مروحي يف الرشق األوسط ويف شامل
أفريقيا عقودا مع ليوناردو إحدى الرشكات
العاملية يف صناعة وتوريد الطائرات اليوم ،
يف معرض ديب للطريان صباح أمس لرشاء 5
مروحيا ،منها  3من طراز  AW139املتوسطة،
و 2من نوع  AW169متوسطتني خفيفتني ،عىل
أن يتم استالمهم يف .2020
وتعترب الطائرات من نوع  AW169هي
الطلبية األوىل من قبل طريان أبوظبي ،لزيادة
أسطول  ADAمن أنواع طائرات الهليكوبرت
ليوناردو التي تضم بالفعل 16من األسطول لنوع
 AW139املتوسطة ،التي تعمل يف املقام األول
لدعم صناعة النفط والغاز.
ويشكل التوقيع الحايل جزءا ً من اتفاق مسبق
بشأن  15طائرة هليكوبرت مبا يف ذلك " AW139/
 "AW169/AW18التي أعلنت يف نهاية . 2015
علامً بأن نوع "  "AW169sيتم استخدامه من
قبل أكرث من  200من العمالء يف جميع أنحاء
العامل حتى اآلن.
ومتثل اإلتفاقية الطلبية األوىل لطائرة
الجيل الجديد  AW169من قبل رشكة طريان
أبوظبي لإلنضامم ألسطولها الضخم .وعيل
غرار  ،AW139sستستفيد الـAW169s
أيضاً من حلول الدعم املقدمة محلياً من
أغستاوستالند لخدمات الطريان املحدودة
 ،ورشكة طريان أبو ظبي ( ، )ADAورشكة
ليوناردو املشرتكة التي تقدم خدمات دعم
وصيانة شاملة يف املنطقة بالتشغيل عىل حد
سواء  AW139وAW169 .
وسوف تضيف أيضاً إىل مجموعة
من العمالء يف جميع أنحاء العامل الذين
يستفيدون من مزايا فريدة من نوعها لعائلة
 AWمن مناذج طائرات الجيل الجديد

تمثل اإلتفاقية الطلبية
األولى لطائرة الجيل
الجديد  AW169من قبل
شركة طيران أبوظبي

املروحية .وقال نادر أحمد الحامدي  ،رئيس
مجلس إدارة طريان أبوظبي أن هذه االتفاقية
جاءت لدعم صناعة النفط والغاز داخل
الدولة و خارجها،الحتياجات النقل واإلسعاف
الجوي وغريها ،متاشياً مع اسرتاتيجية الرشكة
لتوسيع أسطولها من طائرات الجيل الجديد،
تلبية لرغبة العمالء مع تنامي الطلب املتوقع
يف .2020
وقال نادر أحمد الحامدي  ،رئيس مجلس إدارة
طريان أبوظبي يف ترصيحات صحافية لـ"درع
الوطن" ،أن طريان أبو ظبي يعتزم توسعة نشاطه
يف السوق السعودي وعدة دول أخرى يف مجاالت
حقول النفط والتدريب والصيانة وتشغيل
الطائرات مبا فيها الطائرات الخاصة ،باإلضافة إىل
الشحن.

شركة  Collins Aerospaceتعرض أحدث أنظمة التشغيل
استعرضت رشكة  Collins Aerospaceاملتخصصة يف أنظمة التشغيل يف
سوق الفضاء ،أحدث ابتكاراتها الفضائية والعسكرية لخدمة وزارات
الدفاع والرشكات املعنية بتكامل األنظمة ورشكات صناعة
الطائرات ورشكات الطريان وغريها من العمالء يف املنطقة
خالل معرض ديب للطري ان .2019
وقال إدوارد درايدن ،نائب رئيس رشكة Collins
 Aerospaceألنظمة التشغيل واألنظمة امليكانيكية« ،لقد
نجحنا يف إثبات قدرتنا عىل تقديم حلول تنافسية ومتكاملة
لرشكات التصنيع األصلية  OEMsمثل رشكة إيرباص .كام
ميكننا رصد فرص للنمو مع رشكات التصنيع األصلية األخرى.
ونحن نهدف إىل مواصلة خدمة العمالء يف املنطقة طبقا ألعىل
مقاييس الجودة والتميز ،وأن نساعدهم يف خططهم املستقبلية
/19نـوفمبـر2019/

لتعزيز النمو عن طريق تزويدهم بأحدث الحلول والخدمات املبتكرة
والجديرة بالثقة واالعتامدية» .ويرى درايدن أن هناك فرصا عديدة
يف املنطقة والعامل أيضا بالنسبة لخدمات التشغيل الفضائية.
ويرى درايدن أن رشكة  Collins Actuationتعتمد عىل
خربتها يف مجال تصميم محطات االختبار  test rigوهو
التصميم الذي يسمح بدمج األجهزة/الربامج وهو ما
يوفر مبالغ طائلة بالنسبة لرشكات التصنيع األصلية ،كام
تضع جدوال زمنيا لعملية التطوير بأقل املخاطر إمكانا
وضامن دخول املعدة الخدمة تبعا ملواصفات التشغيل
القياسية .عالوة عىل ذلك ،تطرح الرشكة حلوال تجارية
مبتكرة وخفيفة الوزن لخدمة ما بعد البيع من أجل تقديم
الدعم الالزم لعمالئها يف جميع أنحاء العامل.
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نائب الرئيس التنفيذي للحلول التقنية «الياه سات» لمجلة «درع الوطن»:

نسعى لتوسيع نطاق تعاون الثريا مع القطاع الحكومي في دولة اإلمارات
قال عيىس بطي الشاميس  ،نائب
رئيس تنفيذي الحلول التقنية يف
الياه سات ،بترصيح خاص ملجلة
ّدرع الوطن" إن نجاح استعراض
حلولنا الجوية اليوم يؤكد قدرتنا
عىل توفري حلول اتصاالت فضائية
موثوقة لعمالئنا يف املجال الجوي
وتُعد خدمة "الرثيا إيرو" مثالية
لرحالت الطريان االستطالعية عىل
املستويات املنخفضة واملتوسطة
ومتتاز بقدرات ُمطورة لدعم
عمليات البحث واإلنقاذ باإلضافة
إىل عمليات املراقبة واالستطالع
واالتصاالت املخصصة لقمرة
القيادة واتصاالت ال ُركاب.
وأضاف السعى لتوسيع نطاق
تعاون الرثيا مع القطاع الحكومي
يف دولة اإلمارات ،من خالل توفري
قدرات متطورة وآمنة لالتصاالت
الفضائية املتحركة لخدمة املنصات
الربية والبحرية والجوية.
وأوضح عيىس الشاميس أن "الرثيا
إيرو" تُتيح النفاذ لإلنرتنت واملكاملات
الصوتية والرسائل النصية وتطبيقات

البيانات الفورية عالية الرسعة مبا
يشمل املكاملات املرئية وقدرات
التعقب واالستشعار وجمع ونقل
البيانات الهامة واملراقبة الجوية
للطائرات الصغرية واملتوسطة الحجم
و املروحيات.
وأشار إىل أن "الرثيا إيرو"،ت ُعد
الخدمة الوحيدة من نوعها
بإمكانيات ُمدمجة لضغط املحتويات

املرئية عالية الدقة ،برسعات تصل إىل
 384كيلوبيت يف الثانية ،كام أنه تم
إجراء بث فضايئ مبارش عايل الدقة
ضمن محاكاة لعملية استطالعية
جوية عرب النطاق الرتددي L-band
لشبكة الرثيا; تسعى الرثيا لتوسيع
نطاق تعاونها مع القطاع الحكومي
بدولة اإلمارات من خالل استعراض
قدراتها امل ُطورة.

«إيرباص» تكشف النقاب عن الطائرة الخاصة ""A350
شاركت رشكة "إيرباص" العمالقة بقوة يف
فعاليات معرض ديب للطريان ،الذي انطلق يوم
 17ويستمر حتى  21نوفمرب ،حيث كشفت
من خالله عن أحدث التقنيات واملنتجات
والخدمات املبتكرة التي تغطي مجاالت
الطائرات التجارية والعسكرية واملروحيات
وأنظمة الفضاء الرائدة عىل مستوى القطاع،
ومن ضمنها الطائرة من نوع "إيرباص ،"A350
البيضاء واملخصصة للطريان الخاص.
وأوضح ميشيل ويجرن مدير العمليات بالرشكة
أن الطائرة الخاصة التي تستعرضها "إيرباص" يف
املعرض ،تعترب فريدة من نوعها حيث تحتوي
عىل أكرب مرسح ديجتال وهو عبارة عن شاشة
عمالقة  ،كام تضم الطائرة املميزة غرفة رئيسة
مبنافعها ،إىل جانب  4غرف أخرى للضيوف.
وأضاف أن الطائرة تضم كافة سبل الرفاهية
والراحة لركابها  ،حيث تشتمل عىل تشتمل عىل
رسيرين للتدليك ،وغرفة أخرى للبخار و"السونا"
وذلك لتلبي احتياجات كبار الشخصيات.
وتحتضن ديب املقر اإلقليمي إليرباص يف
املنطقة ،الذي يتميز مبوقع رائد عىل مقربة من
16

تشتمل على غرفة للتدليك
وغرف للبخار و«الساونا»
وتلبي حاجة كبار الشخصيات

مطار ديب الدويل صاحب أكرب معدل للرحالت
الجوية الدولية عىل مستوى العامل ،والذي
يحتضن أيضاً رشكة «طريان اإلمارات» ،العميل
األبرز لطائرات  A380عىل مستوى العامل.
/19نـوفمبـر2019/

عبدهللا الدلبحي نائب الرئيس للشؤون التجارية والتخطيط بشركة عالم المطارات لمجلة «درع الوطن»:

معرض دبي للطيران أتاح لنا فرصة لقاء وتعزيز الشراكة مع  300شركة متخصصة
كشف ملجلة "درع الوطن" عبدالله
الدلبحي نائب الرئيس للشؤون
التجارية والتخطيط برشكة عامل
املطارات ،عن إتاحة الفرص للرشكة
من تعزيز عالقاتها واإلستفادة
من خربات ما يزيد عن 300
رشكة متخصصة،وذلك من خالل
تواجدنا جميعاً مبعرض ديب للطريان
،2019والذي أصبح ميثل منصة
عاملية وتكنولوجيا معارصة تتحدث
عن الحارض بثقة وتنظر إىل املستقبل
بطموح وآمال كبرية.
وقال إننا كرشكة عامل املطارات
نعلن من خالل تواجدنا هنا مبعرض
ديب للطريان يف دورته ،16متكنا من
تغطية كافة املطارات التي تتمتع
بخدمات املناولة األرضية والبالغ
عددها 47مطارا مبختلف مناطق
اململكة،حيث أننا كذلك نقوم بعرض
خدماتنا لتأجري الطائرات مبختلف
أنواعها وكذلك تقديم خامت
املناولة األرضية،مضيفا أن الرشكة
تعمل بكل طاقتها وخرباتها املهنية
والعملية لتعزيز موقعها بني رشكات

تغطية كافة
المطارات التي تتمتع
بخدمات المناولة
األرضية داخل
المملكة والبالغ
عددها  47مطاراً

الطوارئ واألزمات تشارك
في معرض دبي للطيران

شاركت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث للمرة الثالثة عىل التوايل مبعرض ديب
للطريان ،وذلك ضمن جناح املجلس األعىل
لألمن الوطني.
وتهدف مشاركة الهيئة باملعرض إىل تعريف
الجمهور بدور الهيئة يف املراحل املختلفة
للطوارئ واألزمات والكوارث حسب منظومة
الطوارئ واألزمات والكوارث ،باإلضافة إىل
تعريف الجمهور بأهم املشاريع والربامج
واملبادرات التي تقدمها الهيئة ،وتحديدا ً يف مجال
التثقيف والتوعية الذي يساهم يف بناء املعرفة
العامة املتعلقة مبخاطر الكوارث ،والعوامل التي
تؤدي للكوارث واإلجراءات التي ميكن اتخاذها
فردياً وجامعياً من أجل الحد من التعرض
لألخطار وقابلية التأثر بها ،ورفع درجة وعي
املجتمع ،من خالل تنظيم ووضع الربامج الوطنية
املتعلقة بتثقيف وتوعية املجتمع.
/19نـوفمبـر2019/

العامل،وهذا التقدم بطبيعة العمل
جاء مثرة دعم مبارش من حكومتنا
باململكة العربية السعودي .وأضاف
عبدالله الدلبحي أن معرض ديب
للطريان ميثل تجمعا دوليا وفرصة
حقيقية للمهتمني بقطاع الطريان
املدين والعسكري،بتعزيز صناعة
الطريان وتبادل الخربات والعالقات
بني مختلف الرشكات املشاركة من
كافة أنحاء العامل،وأنا فخور بتواجدي
ومشاركتي بهذا املعرض الدويل الهام.

طرح نظام الطارق إلستشعار
اإلنفجار من العلو
رصح يوسف عبدالله البلويش،مدير
ٌ
تطوير األعامل برشكة الطارق
التابعة ملجموعة التكنولوجيا
املتقدمة"ايدج"،ل"درع الوطن"،أنه
تم طرح نظام الطارق واملتخصص
باستشعار اإلنفجار من العلو والذي
يساعد بدوره عىل زيادة املساحة
لفعالية السالح،كام تم تطوير
العمل لنظام البطارية لتوفري الطاقة
للمنصات التي يتم الدمج عليها.
وقال عىل هامش املشاركة يف معرض
ديب للطريان يف دورته ،16إننا نتواجد
اليوم يف الدورة الجديدة للمعرض
لنعزز رشكاتنا مع العمالء وكذلك
التعرف عىل أهم وأحدث األنظمة
املتطورة يف مجال قطاع الطريان
الحريب،كام أن املعرض أصبح اليوم
جامعاً لكافة دول العامل وأكرثها

اهتامما وتصنيعاً يف مجال الطريان،مام
يسهم يف توفري قاعدة بيانات متعددة
ومتنوعة وثرية ذات تكنولوجيا
حديثة ومتطورة،وأن معرض ديب
للطريان هو األكرث حضورا ومشاركة
عىل مدار العامل.
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برنامج التوازن االقتصادي يستقطب عمالق الصناعات الدفاعية الكورية
نجح مجلس التوازن االقتصادي من خالل برنامج
التوازن االقتصادي يف استقطاب رشكة «هانهاوا”
الكورية التي تعمل يف مجال القطاع الدفاعي
إلنشاء رشكة تابعة لها يف أبوظبي .وتم توقيع
االتفاقية من قبل مطر عيل الرميثي ،الرئيس
التنفيذي للتطوير االقتصادي يف مجلس التوازن
االقتصادي ،وسونجسو يل الرئيس التنفيذي
لرشكة هانهاوا الكورية يف جناح مجلس التوازن
االقتصادي خالل معرض ديب الدويل للطريان
 2019بحضور عدد من املسؤولني من الجهات
املعنية.
وتأيت هذه االتفاقية تحت مظلة برنامج التوازن
االقتصادي الذي يساهم يف جلب االستثامرات
األجنبية ودعم االبتكار التكنولوجي يف قطاع
الدفاع واألمن ،واستقطاب الكوادر الوطنية.
وتنضم رشكة هانهاوا اىل كل من ريثيون ،وساب
السويدية وتاليس الفرنسية كرابع رشكة عاملية
تستفيد من مزايا برنامج التوازن االقتصادي من
خالل افتتاح عمليات تابعة لها يف ابوظبي .وقال
سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني ،الرئيس
التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي « فخورون
بتوثيق التعاون مع هذه الرشكة العريقة العاملة
يف مجال الصناعات الدفاعية واألمنية « ،معتربا
هذه االتفاقية خطوة اضافية ومهمة يف مسعى
مجلس التوازن االقتصادي نحو متكني القطاع

الدفاعي واألمني يف دولة االمارات العربية املتحدة
وتعزيز مساهمته يف مسرية التنمية املستدامة”.
من جانبه قال مطر عيل الرميثي ،الرئيس التنفيذي
للتطوير االقتصادي يف مجلس التوازن االقتصادي..
إن الخيارات املتعددة التي يتيحها برنامج التوازن
االقتصادي أمام الرشكات األجنبية ستساهم يف
تشجيع تلك الرشكات عىل جعل دولة االمارات
العربية املتحدة وجهة استثامرية مفضلة ،خاصة
وأن الدولة تتمتع مبقومات استثامرية عديدة
أهمها االستقرار األمني والسيايس ،وتوفر شبكة
متطورة جدا ً من البنية التحتية ،فضالً عن سهولة
اإلجراءات ووضوح القوانني وغريها من املزايا

التنافسية األخرى .وأكد أن مثل هذه الرشكات
ستساهم يف دعم وتعزيز القاعدة الصناعية غري
النفطية يف إمارة أبوظبي .وقال سونجسو يل
الرئيس التنفيذي لرشكة «هانهاوا” الكورية “
يسعدنا أن نعلن عن كياننا الذي أنشئ حديثًا يف
أبوظبي .لدينا رؤية مشرتكة مع مجلس التوازن
االقتصادي للمساهمة يف تنمية وتطوير قطاع
الصناعة الدفاعية واألمنية يف اإلمارات” ..مؤكدا
حرص رشكته عىل املساهمة يف تطوير نظام بيئي
صناعي مستدام عرب تسهيل نقل التكنولوجيا
وتطوير الكفاءات الوطنية االماراتية ومتكينها من
إنشاء قدرات صناعية محلية.

«أداسي» تتعاون مع «سويس درونز» للحصول على خدماتها بصورة حصرية
في عمليات مسح البنى التحتية واألمن والبحث واإلنقاذ
وقعت «أدايس» ،الرشكة اإلقليمية الرائدة يف مجال
الخدمات واألنظمة ذاتية التحكم ،اليوم اتفاقية
مع «سويس درونز « ،الرشكة السويرسية التي
تختص بتطوير وإنتاج املركبات الجوية املسرية
التي متتاز بقدرة عالية عىل التحمل يف العمليات
الجوية غري املأهولة.
وستتيح الرشاكة أمام «أدايس» فرصة لدمج
حموالت أخرى عىل الطائرة الصغرية املسرية
 SDO-50V2من «سويس درونز» وأن تصبح
املزود الحرصي لهذه الطائرة يف دولة اإلمارات.
وفور تفعيلها وإعدادها لالستخدام ،ستستعمل
الطائرات املسرية يف مجموعة متنوعة من
القطاعات مثل قطاع النفط والغاز واإلنشاءات،
إىل جانب استعاملها لغايات مسح البنى التحتية-
مام يتيح للرشكات مسح أصولها وإدارتها بطريقة
آمنة وفعالة .وقع االتفاقية عيل اليافعي ،الرئيس
التنفيذي لرشكة «أدايس» ،ولوكاس أوبريست،
الرئيس التنفيذي املؤقت لرشكة «سويس درونز
أوبريتينغ إيه جي» ،عىل هامش معرض ديب
للطريان املنعقد يف ديب وورلد سنرتال لغاية 21
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نوفمرب .وقال اليافعي« :نحن سعيدون بدخول
هذه الرشاكة مع «سويس درونز» ،وبامتالكنا
الحقوق الحرصية لبيع منتجات الطائرات املسرية
الصغرية يف اإلمارات ،ونرى يف ذلك فرصة ملتابعة
تسخري أحدث التقنيات من أجل إمداد عمالئنا

باألفضلية ،وضامن متيز رشكائنا يف مجاالتهم».
من جانبه ،قال أوبريست« :يرشفنا أن نوقع
االتفاقية مع أدايس ،ونحن عىل ثقة بأن هذه
العالقة ستدعم تط ّور قطاع أنظمة املهام الخاصة
واألنظمة ذاتية التحكم يف اإلمارات».
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شركة Bharat Dynamics Limited BDL

من الطوربيدات إلى الصواريخ  ..تحت سقف واحد
قامت رشكة Bharat Dynamics Limited
 ،)(BDLالحاصلة عىل شهادة األيزو تحت إرشاف
وزارة الدفاع الهندية ،بعرض منتجات مختلفة
يف املعرض ،وهي الرشكة الوحيدة يف الهند التي
تقوم بتصنيع وتوريد أنواع مختلفة من الصواريخ
واملعدات الدفاعية األخرى .وتشمل منتجاتها
الصواريخ املوجهة املضادة للدبابات ،ATGM
وصواريخ سطح-جو  ،SAMsوصواريخ جو-جو،
وأسلحة تستخدم تحت سطج املاء ،وأنظمة إطالق
اإلجراءات املضادة للتششويش ،وأنظمة اإلسناد
األرضية ،ومعدات اختبارية مساعدة أخرى ،وغريها.
وقد دخلت الرشكة سوق الصادرات بشكل رئييس
بإنتاجها من الطوربيدات .وهي تقوم أيضاً بتجديد
الصواريخ القدمية وإطالة عمرها الزمني لصالح
القوات الدفاع الهندية .وقد وقعت الرشكة مذكرة
تفاهم مع رشكة  Thalesباململكة املتحدة إلنتاج
صواريخ .Starstreak
يف هذا السياق قال سيدهارت ميرشا ،الرئيس
والعضو املنتدب يف الرشكة يف ترصيح له إىل مجلة
«درع الوطن» عىل هامش معرض ديب الدويل
للطريان « :نحن نص ّدر بعض منتجاتنا إىل دول
صديقة ،ولكننا منفتحون عىل التصدير إىل الدول
األخرى عىل أساس كل حالة مبفردها».
وأضاف« :إننا نقوم بتصنيع الهياكل الهوائية
للطائرات واملواد املركبة وأنظمة الدفاع واألسلحة،
وأنظمة الحرب اإللكرتونية والتشويش ،واملركبات
واألنظمة غري املأهولة ،وكلها من تصميم مؤسسة
األبحاث والتطوير الدفاعية .DRDO

نظام  Akashسالح دفاع جوي
مطور محلياً يمكن اطالقه
في جميع األحوال الجوية

عرضت الرشكة Bharat Dynamics Limited
 )(BDLيف معرض ديب الدويل للطريان الصاروخ
املوجه املضاد للدبابات  ،ATGMواملحمول عىل
الكتف (للمشاة) من الجيل الثاين ،طراز Milan
 ،2Tوالذي ميكنه تدمري الدبابات املجهزة بدروع
تفاعلية متفجرة وكذلك األهداف املتحركة والثابتة.
ويجري أيضاً عرض  Konkurs-Mوهو صاروخ
موجه مضاد للدبابات  ATGMللمشاة من الجيل
الثاين ،وهو قادر عىل تدمري العربات املدرعة
املجهزة بدروع تفاعلية متفجرة وكذلك األهداف
املتحركة والساكنة.
يعد الطوربيد Torpedo Advanced
 )Lightweight (TALسال ًحا ذايت التوجيه يعمل
بالدفع الكهربايئ تحت سطح املاء ،وميكن إطالقه
من سفينة أو من طائرة مروحية .وهو مزود ببطارية
يتم تنشيطها يف مياه البحر .كذلك قامت رشكة BDL
بعرض طوربيد من الوزن الثقيل طراز ،Varunastra
وهو سالح يتم إطالقه ودفعه كهربائياً تحت سطح
املاء .وهو مجهز بأكرث أنظمة التوجيه والتحكم
اآليل عن بعد تطورا ً ،ويستخدم نظامه االستخبارايت
الخاص لتعقب الهدف.
وهناك يف فئة الصواريخ صاروخ السطح-جو
املتوسط املدى  ،MRSAMوهو صاروخ عايل
االستجابة ورسيع رد الفعل ،تفوق رسعته رسعة
الصوت ،ويطلق عمودياً ،مصمم لتحييد التهديدات
الجوية املعادية ،من صواريخ وطائرات وقنابل
موجهة ومروحيات .وتستخدم أنواعه املختلفة من
قبل الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية.

شركة هالكون تستحدث طالء بالشحنات السلبية األول في اإلمارات
طرحت رشكة "هالكون" ضمن جناح "إيدج"
للتكنولوجيا خالل معرض ديب الدويل للطريان
يف يومه الثاين ،مرشوع إنشاء أول مصنع من
نوعه للطالء الكهربايئ بالشحنة السلبية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
ويعود الفضل يف اطالق فكرة املرشوع إىل
املهندستان اإلماراتيتان ،شيخة الدرميك وسالمة
عامر الحرية اللتان تعمالن يف مجال الهندسة
الكيميائية حيث أوضحتا ملجلة "درع الوطن" ،أن
عملية الطالء تتم حسب قانون جذب الشحنات
املضادة ،من خالل جذب الطالء الشحنات املوجبة
فيام تجذب القطع املراد طالئها الشحنة السالبة.
وحول آلية الطالء بالشحنات السالبة أوضحت
املهندستان أن األيونات املعدنية املشحونة تنقل
بواسطة مجال كهريب إىل قطب كهربايئ وتستخدم
العملية تيار كهربايئ ألعطاء الجسم املراد طالئه
شحنه مختلفه عن شحنة الطالء ثم يوضع الجسم
املراد طالئه يف حوض ميلء بالطالء املشحون
/19نـوفمبـر2019/

بشحنه مختلفه ومن املعروف أن الشحنات
املختلفة تتجاذب وبذلك يطىل كل ميل مرت من
الجسم. ،ويستخدم الطالء الكهربايئ غالبا ألعطاء
الجسم طبقه رقيقه ذات صفات خاصه عىل سبيل
املثال(مقاومة الكشط والتآكل ،الحامية من الصدأ،
وصفات جاملية وغريها والتي يفتقر إليها الجسم
يف حالته الطبيعية.
مميزاته
وأضافتا أن هذا الطالء ميكن تطبيقه من خالل
تغطيس القطع أوعرب رشها ،ويتميز هذا النوع من
الطالء بقدرته عىل حامية سطح القطع من أي صدأ
أو خدوش أو عوامل خارجية مؤثرة .وأوضحتا أنهام
يعكفان عىل إخضاع هذا النوع من الطالء للعديد
من الفحوصات للتأكد من جودته خالل فحص
السامكة وتحمل املؤثرات الرطبة تبعاً للقوانني
العسكرية لإلمارات ،مشريات إىل انه متوفر بعدة
ألوان بحسب الرغبة والحاجة.
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دبي للطيران» يشهد شراكة بين «بوينج» و»امبريار»
إلنتاج طائرة نقل متعددة المهام

أعلنت رشكتا “  “ Boeingو“  “ Embraerخالل
معرض ديب للطريان اليوم عن إطالق مرشوع
مشرتك إلنتاج طائرة النقل الجوي “ C-390
 “ Millenniumاملتعددة املهام.
ومن املقرر أن تدخل الطائرة التي ستحمل اسم “
 “ Boeing Embraer – Defenseمرحلة التشغيل
بعد حصول املرشوع املشرتك بني الرشكتني عىل
املوافقات التنظيمية واستيفاء الرشوط واألحكام
الالزمة.
وعملت وزارة الدفاع عىل تشجيع الرشكتني
لإلعالن عن رشاكاتهام خالل معرض ديب للطريان
نظرا ً ألهمية ومكانة املعرض عىل الصعيدين
اإلقليمي والدويل باعتباره منصة مهمة ملصنعي
املنظومات الدفاعية والرشكات العاملية املعنية
بقطاع الطريان إقليميا وعاملياً.
وقال مارك ألني ،رئيس مجلس إدارة رشاكة “
 “ Embraerوعمليات املجموعة برشكة بوينج،
إن « الطائرة “ Boeing Embraer – Defense
“ ستعتمد عىل تاريخ الرشكتني الطويل للتعاون
يف مجال الطريان التجاري والعسكري من أجل
تحقيق زيادة كبرية يف قيمة الطائرة “ C-390
 “ Millenniumاملتطورة حال دخولها الخدمة
الفعلية وضامن قيادتها لجيل جديد من طائرات
النقل الجوي والطائرات التي تتمتع بخفة الحركة
الجوية”.
جدير بالذكر أن الطائرة “ C-390 Millennium
“ تعد طائرة نقل تكتيكية مصممة لوضع معايري
قياسية جديدة بالنسبة للطائرات من فئتها
وخفض تكاليف الدورة الحياتية للطائرة إىل أدىن
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الطائرة 390-C
 Millenniumتعد طائرة
نقل تكتيكية مصممة
لوضع معايير قياسية
جديدة بالنسبة للطائرات

حد ممكن .ويتميز تصميم الطائرة بالقوة واملتانة
وبقدر أكرب من املرونة ،وتستخدم أحدث أساليب
التكنولوجيا ،عالوة عىل سهولة وكفاءة صيانتها،
وتستطيع “  “ C-390 Millenniumأداء عدة
مهام مختلفة مثل إعادة تزويد الطائرات بالوقود
أثناء الطريان ونقل البضائع والجنود وإسقاط
مواد الشحن وقوات املظالت وتنفيذ مهام البحث
واإلنقاذ ومكافحة الحراث من الج وتنفيذ العمليات
اإلنسانية.
من جهته قال جاكسون شنايدر ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لرشكة Embraer
 “ ،Defense & Securityإن اسم مرشوعنا
املشرتك يجسد عالقة الرشاكة القوية بني رشكتي

“  “ Embraerو”  “ Boeingوهي الرشاكة التي
من شأنها أن تعزز القدرة التنافسية العاملية لهذه
الطائرة الرائعة وزيادة األسواق املستهدفة وزيادة
قيمة برنامج الطائرة  C-390من أجل تقديم املنتج
األفضل لعمالئنا يف املستقبل”.
وحصلت الطائرة C-390 Millennium
عىل الرتاخيص املدنية الالزمة من وكالة الطريان
الوطنية الربازيليةBrazilian National Aviation
 /Agency /ANACيف عام  2018ودخلت مرحلة
اإلنتاج الكيل بالفعل.
ويف شهر أغسطس  2019وقت الربتغال عقدا
لرشاء خمس طائرات من املقرر تسليمها عام
 ،2023وقد حصل سالح الجو الربازييل  /FAB/عىل
طائرته األوىل من هذا الطراز يف الرابع من سبتمرب
املايض ،ومن املقرر تسليم الطائرة الثانية يف نهاية
العام الحايل .وستمتلك رشكة “  “ Embraerحصة
بنسبة  51%يف مرشوع “ – Boeing Embraer
 ،“ Defenseفيام ستمتلك رشكة بونيج حصة
بنسبة  49%الباقية ،ومتثل رشاكة الرشكتني يف
مرشوع الطائرة  C-390 Millenniumواحدة من
املرشوعني املشرتكني الذي تخطط الرشكتان لهام.
وستكون رشكة “ – Boeing Brasil
 “ Commercialمرشوعا مشرتكا يضم عمليات
الطريان التجاري التي تنفذها رشكة Embraer
حيث ستبلغ حصة رشكة  ،Boeing 80%مقابل
 20%لرشكة  Embraerوسيظل كل من املرشوعني
املشرتكني خاضعني للموافقات التنظيمية والرشوط
واألحكام الالزمة ،وتتوقع الرشكتان إنهاء الصفقة يف
مطلع عام .2020
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Lockheed Martin’s LM-100J
Receives FAA Certification

A

t the sidelines of Dubai Airshow,
Tony Frese, vice president of Business Development, Air Mobility &
Maritime Missions, Lockheed Martin and
Rob Dooley, director of Business Development for the Middle East, Lockheed Martin
briefed international media on the latest
developments of LM-100J.
“The Lockheed Martin LM-100J commercial freighter recently received its type design update certification from the Federal
Aviation Administration (FAA). This particular FAA certification allows the LM-100J
to operate from any commercial airfield in
the world” said Frese.
In 2014, Lockheed Martin announced, it
would update its existing FAA A1SO type
certificate for its Model L-382J aircraft to
be marketed as the LM-100J, a civil-certified production variant of the military
proven C-130J Super Hercules.
“The LM-100J is the modernised version
of the Lockheed Martin L-100 freighter.
More than 100 L-100s were produced
from 1964-1992 at the then LockheedGeorgia Co., facility in Marietta, Georgia,
and many of these aircraft continue to
support global operations today” added
Frese.
This updated FAA certification enables the
LM-100J to literally go anywhere in the
world to fulfill the unique and demanding
requirements it was built to support. “As
the LM-100J enters into service,
we are proud that it will continue to exemplify and expand the
already unmatched capabilities
of the C-130J Super Hercules
family.”
C-130J has 6 Middle East customers. It is the workhorse of
the Middle East,” said Dooley.
In October Lockheed Martin had announced that
the global community
of C-130J Super Hercules operators surpassed 2 million
flight
hours.
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Crew from 19 nations contributed to
this achievement, adding hours through
multiple missions including combat,
transport, aerial refuelling, medevac, humanitarian relief, and commercial freight
delivery.
The LM-100J incorporates technological
developments and improvements over
the existing legacy L-100 freighters that
result from more than two decades of
C-130J operational experience.
“We had the unique opportunity to design and build a completely new commercial airlifter with insights
from a proven airframe,”
said Frese. “Our goal was
to produce an airlifter
that was as safe and advanced. In partnering
with our existing operators,

Tony Frese

our network of suppliers and the FAA, we
did that and more with the LM-100J.”
Some of the notable enhancements include the fact that it is 14 per cent more
fuel efficient and has 20 per cent improvement in payload/range capability. It also
has automated maintenance fault reporting, situational awareness with digital
avionics and dual HUD, fully CNS/ATM
compliant with the FAA Next Generation
Air Transportation System (NextGen), enhanced Cargo Handling (ECHS) system,
carbon breaks and an FAA-certified commercial maintenance programme.
In addition, the LM-100J operating community has access to Lockheed Martin’s
Hercules Training Center (HTC) located in
Marietta, Georgia, adjacent to the Super
Hercules production line.
Extending a legacy of air mobility training, Lockheed Martin’s HTC is an academic
and simulator facility purpose-built for
training efficiency. Training resources include LM 100J initial qualification courses
and a reconfigurable, FAA-certified Level
D simulator. This training is provided by
expert Lockheed Martin instructors. Next
steps for the LM-100J programme include
the 2020 delivery of two aircraft to Pallas
Aviation, the LM-100J launch operator.
Frese added that there is a lot of interest both from government and commercial operators on LM-100J. “We are
discussing with potential customers in
the region. This is a great platform for
both military and commercial sector.”
Visit Lockheed Martin at stand 1165.
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BAE Systems Showcases
Survivability Equipment
BAE Systems is showcasing its famed AN/
AAR-57 Common Missile Warning System
(CMWS) at their stand. The company recently received contracts to deliver US$71
million in aircraft survivability equipment
to several U.S. allies via U.S. Army Foreign
Military Sales. Under the contracts, the
Netherlands, Spain, the United Kingdom,
and a prominent Middle East country have
agreed to purchase the AN/AAR-57 Common Missile Warning System (CMWS) and
associated equipment to protect their aircraft and crews from sophisticated threats.
For more than 15 years, CMWS has delivered unmatched, combat-proven aircraft
survivability to U.S. and allied forces by
providing superior threat detection and
enhanced situational awareness. CMWS
is designed to detect a wide range of
infrared-guided missiles and hostile fire
threats, providing warnings to pilots and
cueing laser-based and expendable countermeasures. The system’s rapid response
capabilities improve survivability and reduce the cognitive load on pilots – enabling them to focus on their missions.
“Our customers that fly low and slow in

dangerous situations face unobserved
threats that can strike without warning
in seconds,” said Cheryl Paradis, director
of Optical Electronic Warfare Systems at
BAE Systems. “We level the playing field
for pilots and crews with proven threat detection and countermeasures that quickly engage and defeat threats and help
warfighters return home safely.”
CMWS is designed to be cost-effective,
easy to install, and extremely reliable. The
system is designed for a wide variety of

aircraft, and its line-replaceable units and
customisable algorithms allow it to adapt
to emerging threats. The third-generation
system combines hostile fire indication
and data recording with its core missile
warning capabilities in a single unit – providing protection from threats.
BAE Systems has more than 40 years of
aircraft survivability experience. It has a
legacy in threat detection, integrated processing, and advanced countermeasures.
Visit BAE Systems at stand 1256.

GAL & CATIC Establish Distribution Hub

G

AL (Global Aerospace Logistics)
signed a contract with Chinese
state-backed defence contractor,
China National Aero-Technology Import
& Export Corporation (CATIC), to establish
a bonded warehouse in Abu Dhabi. The
facility will improve the availability of aircraft spare parts in the MENA Region.
H.E. Sheikh Mohammad Bin Hamad Bin
Tahnoon Al Nahyan, Vice Chairman of
GAL, and Liu Yu, Chairman of CATIC, made
the announcement during the show.
This agreement formalises the memorandum of understanding (MoU) signed by
the two companies during the visit of His
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al
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Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and
Deputy Supreme Commander of the UAE
Armed Forces to China in July this year.
The deal is now in its execution phase,
with the two parties working towards
commissioning the 1,440-square-foot

facility, located near Abu Dhabi International Airport, during Q1 of 2020. Once
operational, the warehouse will improve
availability of spares in the region and reduce repair times from months to weeks.
Visit GAL at EDGE stand 605.
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SeaGuardian

UNMANNED
MARITIME PATROL
SeaGuardian is the unmanned maritime patrol solution for the
Middle East regions’ coastal and open water missions. Its
class-leading endurance and long range, wide area surveillance
capabilities provide decisive advantage in maritime operations.

ga-asi.com
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GA-ASI Displays Multi-Mission

Control and Metis

G

eneral Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI), one of the
leading designers of Unmanned
Vehicles & Systems, is displaying its MultiMission Control and Metis capabilities.
The company recently successfully demonstrated MMC and Metis during a live
flight using company-owned MQ-9 Block
1 and MQ-9 Block 5 Remotely Piloted Aircraft (RPA) in North Dakota. The flights
demonstrated a Technology Readiness
Level (TRL) 7 capability, and promise applications across military forces and for
non-defence missions.
The MMC enable a single pilot to control multiple MQ-9s, with applications in
transit, routine Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance (ISR) missions. Metis
makes the ISR lifecycle faster and efficient
by seamlessly integrating joint force ISR
tasking requirements with the MMC to dynamically task MQ-9 assets. It also reports
task status and shares ISR information
with a simple social media-like interface
through the streamlines graphic interface
and features lightweight hand controller.
“The MMC capabilities has the potential
to dramatically increase the effectiveness

and efficiency of any Air Force’s MQ-9 enterprise by relieving aircrew manning requirements during certain flight profiles,”
said David R. Alexander, president, GA-ASI.
He adds that MMC and Metis combined
with SATCOM launch and recovery, and
the advanced cockpit can reduce aircrew
manning by 50 per cent. Considered an
essential evolution in the way operators
control RPA, MMC with GA-ASI’s advanced
cockpit provides Artificial Intelligencebased automatic functions like ISR data
processing and natural language process-

ing. The open architecture of MMC also
allows integration with the Open Mission
System (OMS) standard and other aircraft
like the MQ-1C Gray Eagle.
MMC enables efficient use of manpower
in MQ-9 operations by increasing loiter
time for highly tasked MQ-9 crew force or
expanding missions provided in support
of the Combatant Commander while Metis enhances communications between
supported units, aircrew, and intelligence
cells.
Visit GA-ASI at stand 1350.

Airbus Selects L3Harris’ System

A

irbus has chosen Lynx Multilink
Surveillance System from ACSS, an
L3Harris Technologies and Thales
Company, to provide collision avoidance
and situational awareness.
ACSS will develop and supply a modified
version of its Lynx NGT-9000+ with the
TCAS I (Traffic Collision Avoidance System)
optimised for helicopters to Airbus Helicopters’ NH90 platforms. The system will
provide advanced safety and situational
awareness for pilots.
Airbus selected Lynx NGT-9000+ because
of the lightweight, compact size and the
company’s 20-year history of supplying TCAS solutions to aircraft operators
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around the world. The TSO certification is
scheduled for the first quarter of 2020 and
will enter into service in 2021.

“Adapting the LYNX product line for helicopters will provide best-in-class situational awareness for pilots. Airbus is providing NH90 operators the ability to have
the same safety equipment that has been
flying on commercial airplanes, enabling
safer skies,” said Terry Flaishans, President,
ACSS.
The NH90 was developed and designed
by Europe’s NH Industries partnership
(Airbus Helicopters, Leonardo Helicopters, and Fokker Aerostructures) to meet
NATO’s requirements of a medium-sized
multi-role military helicopter for both land
and maritime operations.
Visit L3Harris at stand 1355.
19 Nov, 2019

GlobalEye
Performance beyond limits

To keep the upper hand, you need immediate control of your surroundings.

The GlobalEye swing-role surveillance solution ensures quick and accurate
coverage of vast distances of air, sea or land, with the ability to switch

between surveillance areas in an instant. What’s more, it can carry out

multiple missions simultaneously. All in all, this gives you time to weigh your
next move. Letting you optimise your actions and maximise your forces’
operational performance.

This is GlobalEye pushing the boundaries of what it is possible to achieve.
This is performance beyond limits. Learn more at saab.com
Welcome to meet Saab at Dubai Airshow stand 1060.
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GlobalEye Visits the Show

S

aab has flown a GlobalEye airborne
early warning and control aircraft
to the show where it is on static display, marking the first time GlobalEye has
been at an exhibition. It flew from its base
in Linköping, Sweden and arrived in the
UAE.
The aircraft will return to Sweden, where
work continues on the programme, at
the end of the show. “We felt it was only
right and proper that the Dubai Airshow
was the first exhibition at which GlobalEye
would feature. It marks four years since
Saab was selected amongst strong competition to be the supplier to the UAE for

this advanced capability, and we welcome
this opportunity to showcase it here in
its home nation,” said Lars Tossman, Vice
President and Head of Saab’s business unit
Radar Solutions.
The UAE first ordered the system in November 2015 at that year’s Dubai Airshow,
and this is the first time GlobalEye has
been to the country. Visitors to the show
are amongst the few to have seen GlobalEye in person since its first unveiling in
February 2018.
Since then three GlobalEye aircraft have
undertaken their first flights in Sweden,
as part of the rapid programme of work

undertaken by Saab to develop and integrate the advanced Erieye Extended
Range radar and other sensors on-board a
Bombardier Global 6000 jet. GlobalEye is
known in the UAE as the Swing Role Surveillance System (SRSS). It brings extended detection range, endurance and the
ability to perform multiple roles, including
tasks such as search and rescue, border
surveillance and advanced warning of
military threats.
Saab is showcasing a range of systems
at the show that provide a tactical advantage by giving users more time to act
through the rapid detection of threats, as
well as solutions that support the air traffic
management community in optimising air
travel. In addition to GlobalEye, SAAB’s display includes various systems across land,
sea and air; the Giraffe 1X compact highperformance lightweight 3D radar; and air
traffic management using digital towers
and the integrated controller system.
Visit Saab at stand 1060.

Operational Readiness with Saab

A

viation stakeholders face a greater
number of challenges and more
complex demands than ever before. Saab continually finds new ways to
address these challenges and enables
safe, predictable, and efficient operations.
The key is to go beyond existing solutions,
pioneering new ideas and helping to set
industry standards.
Saab is currently leading the charge to the
next generation of integrated tower technology. This year the company has worked
with customers in Chile, Ireland, France,
Finland, Norway, Singapore, Sweden, Taiwan and Turkey to equip their towers with
the latest generation of the Saab Integrated ATC Suite (I-ATS).
The new Istanbul Airport opened in
October 2018 is representative of the
complex air traffic challenges that Saab
is helping to solve. The first phase of
the airport includes three runways that
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will be expanded to six, handling an
estimated 200 million passengers per
year. To help manage this traffic Saab
has delivered a full array of surveillance including a 70 unit multilatera-

tion system featuring latest generation
RU7 remote unit, and six SR-3 Surface Movement Radars, which feature
a unique design to eliminate radar
interference.
19 Nov, 2019
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Leonardo Signs MOU With IGG

L

eonardo and IGG signed a Memorandum of Understanding (MoU) aimed
to analyse and explore the development of joined business activities in the
UAE yesterday.
“We are really proud to become a partner
of IGG,” explained Marco Buratti, Leonardo
SVP International Marketing and Strategic
Campaigns. “We believe these two companies have many potential synergies
thanks to their respective capabilities and
this agreement is set to explore collaboration opportunities in the UAE market.”
“We see big market opportunities and
potential benefits from joining our efforts with Leonardo,” explained Fadel
Al-Kaabi, IGG Chief Executive Officer.
“These two companies together have
unique and complementary backgrounds and capabilities that can meet
customer requirements.”

The sectors touched by this agreement
will span from electronics and C4I technologies to guided ammunitions; from
target drones to land vehicles and secure
communications systems. Leonardo and
IGG will also partner to explore opportunities in physical and cyber security.
IGG is active in aerospace, defence and
security with a strong experience in the

UAE market where it is able to deploy its
technical and commercial skills and its local assets to develop business.
Leonardo offers its various capabilities
and related global logistic support and
services through its divisions, subsidiaries
and joint ventures.
Visit Leonardo at chalet P8 and IGG at
chalet A38.
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Air Arabia

Orders 120 Airbus
Aircraft

T

he UAE based low-cost carrier Air
Arabia placed a US$14 billion (list
price) order for 120 Airbus aircraft at
the show yesterday. The companies have
not revealed a timeline for delivery, but
the firm order consists 73 A320neos, 27
A321neos and 20 A321XLRs.
The agreement was signed in the presence
of Air Arabia’s Chairman Sheikh Abdullah
Bin Mohammed Al Thani, Adel Ali, Chief
Executive Officer Air Arabia and Guillaume
Faury, Airbus Chief Executive Officer.
Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer of Air Arabia, said: “Air Arabia’s
fleet growth strategy has always been

Air Arabia’s fleet growth
strategy has always been
driven by commercial
demand.

Boeing B

Signs Key
Service
Contracts
16

oeing and Saudi Arabian Airlines
(Saudia) have signed a five-year
digital navigation charting service
renewal agreement. The agreement includes Boeing’s electronic flight bag solution, Jeppesen FliteDeck Pro, which
provides service for the airline’s main line
and private aviation operations. Since the
1940s, Saudia and Jeppesen have maintained a continuous relationship to optimise the airline’s operations, including
integration of crew management, flight
planning, charting, flight optimisation and
consulting services by the airline.

driven by commercial demand, and
we are glad to announce one of the
region’s largest orders with Airbus. This
new milestone underpins not only our
solid financial fundamentals but also
the strength of our multi-hub growth
strategy that we have adopted over
the years while remaining focused on
efficiency, performance and passenger
experience.”
The addition of the A320neo, A321neo
and A321XLR will complement Air Arabia’s existing fleet of 54 A320 Family aircraft including the A321LR. “In addition to
complementing our existing fleet, these
aircraft will allow us to expand our service
to farther and newer destinations while
remaining loyal to our low-cost business
model,” Adel Ali added.
Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer, said: “We are delighted to expand our partnership with Air Arabia, this
is a great endorsement for the A320neo
Family which will allow the airline to tap
into new markets. We are committed to
supporting the fast expansion of Air Arabia and the region.”
All aircraft will feature a comfortable single-class cabin. The A321XLR is the next
evolutionary step from the A321LR, which
responds to market needs for even more
range and payload, creating more value
for the airlines.
Featuring one of the widest single-aisle
cabins in the sky, the A320neo Family comprises A319neo, A320neo, and
A321neo, and delivers at least 20 per
cent reduced fuel burn as well as 50 per
cent less noise, according to Airbus.
Visit Airbus at stand 940.

Furthermore, Boeing and Ethiopian Airlines (Ethiopian) announced an agreement to implement retrofit connectivity solutions from Boeing for its entire
787 Dreamliner aircraft fleet. Under the
agreement, Boeing will provide engineering, design and project management for this modification, along with
onsite technical assistance and training
to Ethiopian’s in-house MRO services
teams, further supporting the modification implementation and the airline’s
MRO capabilities.
Visit Boeing at stand 1110.
19 Nov, 2019
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Join us at the 2019 Dubai Airshow, booth 1055.

REL I A B L E ACTUATION
E V E RY T I M E, A NYW HER E

The experience to deliver proven
actuation solutions to your aircraft
For more than 50 years, we’ve provided reliable actuation
that customers count on every time, anywhere. Let us
show you how our experience makes the difference in the
design, manufacture, test and certification of fixed- and
rotary-wing actuation solutions worldwide. Contact us at
ActuationEnquiries@collins.com.

AC T UAT I O N S O LU T I O N S
• Flight controls
• Trimmable horizontal stabilizer
• Isolators and transmission shafts
• Tie rods and struts
• Nacelle and utility

collinsaerospace.com

© 2019 Collins Aerospace, a United Technologies company. All rights reserved.
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Collins Aerospace Shows

Off Actuation Systems

C

ollins Actuation, one of the largest providers of
actuation systems in the aerospace market, is
displaying its leading aerospace and defence
innovations for ministries of defence, integrators, aircraft manufacturers, airlines and other customers in the
region.
Edward Dryden, Vice President Actuation Systems, Mechanical Systems at Collins Aerospace said, “We have
successfully demonstrated our capability to provide
highly competitive and integrated solutions to OEMs
like Airbus. We also see potential growth with other
OEMs. Our objective is to continue to serve our customers in the region with the highest standards of
operational excellence and help them in their future
growth with the most innovative and trusted solutions
and services.”
According to Dryden, there are many opportunities in
the region, as well as worldwide for aerospace actuation services. Collins Actuation products for Aerospace
and defence sector include Primary Flight Controls
(Fixed Wing & Rotorcraft), Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator, High Lift Systems, Nacelle Actuation,
Anti-Ice Valves, Composites, Utility Actuation, Missile
Actuation. The company is also investing in innovative
composites.

Providing a comprehensive range of products,
Collins Actuation is a part of Collins Aerospace
and is one the few OEMs providing composite
transmission shaft solution that contributes to reduce weight in several pounds per shipset compared
to metal.
According to Dryden, Collins Actuation
builds on its expertise in test rig design that provides hardware/software integration. In addition, the
company also offers innovative
and agile aftermarket commercial
solutions to support its customers
across the world.
Collins Aerospace, a United Technologies subsidiary, is one of the
world’s largest suppliers of aerospace and defence products
and is involved in development, integration, manufacture and certification of utility
actuation.
Visit Collins Aerospace at
Edward Dryden
stand 1055.

Collins Aerospace
Provide PSS to FlyBig
Collins Aerospace’s ARINC PaxLinkSM Passenger Service System (PSS) will help streamline
travel operations for FlyBig, an India-based
airline startup. FlyBig is the first Indian company to select PaxLink, and will have the ability to manage reservations, distribution and
departure control with one integrated cloudbased system.
With the addition of PaxLink, FlyBig will be
ideal for companies of all sizes. It is fully customisable, providing the scale and flexibility
needed to adapt to evolving requirements.
Training and installation can be completed
weeks faster than with any other PSS solution
and PaxLink promises support and service ex-
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Training and installation
can be completed weeks
faster than with any
other PSS solution.

cellence that Collins Aerospace is known for.
“FlyBig values operational efficiency in its
operations, which made PaxLink’s ease of use
appealing to us when choosing our reservation system. Collins Aerospace’s Paxlink will
help us customise the product to our customer,” said Captain Srinivas Rao, Chief Executive
Officer for FlyBig.
“Collins Aerospace prides itself on providing
solutions that are tailored to our customer’s
needs,” said Clotilde Enel-Rehel, general manager for Commercial Aviation & Network Services for Collins Aerospace.
Implementation is set to begin before the end
of the year and FlyBig should be operational
with PaxLink by the first quarter of 2020.
19 Nov, 2019

HANDS-ON MEETS
WORLD-CLASS

CYBER ACADEMY
Raytheon’s Cyber Academy offers hands-on instruction
to prepare mission-ready operators across multiple
disciplines. It’s a critical part of our commitment to
strengthening global cyber defense.

RAYTHEON.COM/CYBERACADEMY

VISIT US AT EXHIBIT STAND 1155
© 2019 Raytheon Company. All rights reserved.
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Raytheon Resolves to Protect
Industry from Cyber Threats
By Deepa Narwani
Today’s aircraft have become more
data-dependent than ever and recent
research has shown that one of the
fastest-growing targets for cybersecurity
attacks is the aviation ecosystem. In an
interview with Nation Shield, Tom Goodman, Director, International Business
Development, Cybersecurity and Special
Missions, Raytheon Intelligence, Information and Services, explained that the
reason for this vulnerability is that the
ecosystem is broadly connected and is
quite diverse as it includes aspects such
as Maintenance, Repair, and Operations
(MRO) and air traffic control and management. All of these can be targeted
and become attack vectors that threat
actors can go after.
The Middle East could be susceptible to
these threats as it is a global aviation ecosystem and Raytheon has received a lot

of interest from here whether it is from
airlines, air traffic control associations, or
national aviation authorities, in protecting
that environment.
Goodman said: “We see threats evolving on an almost hourly basis. Raytheon
does a lot of research and development
around cybersecurity threats and analyse
the behaviour of the various threat actors
in order to address these threats. We are
in a good position to help the industry to
tackle the problem. What we are seeing
in the aviation ecosystem are the types of
threats that are impacting the situational
awareness that pilots have. Aircraft are
very data dependent and if a threat vector inserts its capability to cause a pilot to
second guess what they are getting from
an instrument reading then
that is going to impair their
ability to operate safely. Our
focus is to look for anoma-

Tom Goodman
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lies, detect them in advance and provide
situational awareness to pilots so they can
make the appropriate decisions.”
At the show, Raytheon is shedding light
on a number of offerings in aviation security, right from the protection of air traffic
management to air traffic control systems
and protection around cybersecurity.
“Our solutions protect data in transit or
data in rest as it moves through the maintenance operations. One of the things
that is unique to us is a platform called
Cyber Anomaly Detection System (CADS).
This capability is very aircraft specific. It
does a real detail baseline of an aircraft,
sits as a software and is able to detect
anomalies as data passes through a common communication bus. It has the ability
to detect anomalies in real-time and inform pilots. We are getting a tremendous
amount of interest for it because it is
something that is embedded within the
aircraft. It informs pilots at the speed at
which they need to be informed to keep
the aircraft operating safely. We leverage an extensive amount
of Artificial Intelligence (AI)
and machine learning in
order for that platform
to be successful. It can
either be software or
hardware-based and
is optimised for size,
weight and power,” he
highlighted.
“Raytheon
invests
heavily in our partnerships in the Middle East.
We have great opportunities
to work with a number of
different customers but the
Dubai Airshow, in particular, gives us the ability to be
able to reach out and talk to
a new and exciting market in
aviation and cybersecurity,” he
concluded.
Visit Raytheon at stand 1155.
19 Nov, 2019
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From Torpedoes
to Missiles, All
Under One Roof
By Sakha Pramod
Bharat Dynamics Limited (BDL), an ISO certified enterprise under the Indian Defence
Ministry, is showcasing various products
at the show. BDL is the only company in
India manufacturing various types of missiles and other defence equipment. Its
product profile includes Anti Tank Guided
Missiles (ATGM), Surface to Air missiles
(SAMs), Air to Air Missiles, Under Water
Weapons, Counter Measuring Dispensing
Systems, Ground Support Systems and
other allied test equipment.
BDL has ventured into the export market
mostly with torpedoes. It also undertakes
refurbishment and life extension of vintage missiles for Indian defence services.
The company has an MoU with Thales, UK
for Starstreak missiles.
“We export some of our products to
friendly countries but are open for export
to other countries on a case by case basis,”
Siddharth Mishra, Chairman and Managing Director, told Nation Shield on the sidelines of the show.
He added: “We make aero structures,
composite materials, defence and weapons systems, electronic warfare/countermeasures, unmanned vehicles and

Siddharth Mishra

systems all of which are designed by the
Defence Research and Development Organisation (DRDO).”

At the show, BDL is displaying Milan 2T,
a man portable (infantry) second generation ATGM that can destroy tanks fitted with Explosive Reactive Armour as
well as moving and stationary targets.
Also on show is the Konkurs–M, a second
generation, mechanised infantry ATGM,
capable of destroying armoured vehicles
equipped with Explosive Reactive Armour
and moving and stationary targets.
Torpedo Advanced Lightweight (TAL) is an
electrically propelled, self-homing underwater weapon that can be launched from
a ship/ helicopter. It has a seawater activated battery. Besides, BDL has displayed
a heavy weight torpedo, Varunastra, a ship
launched, electrically propelled underwater weapon. Equipped with the most advanced automatic and remote controlled
guidance system, Varunastra uses its own
intelligence to trace the target.
In the missile category, there is the Medium Range Surface-to-Air Missile (MRSAM),
a high response, quick reaction, vertically
launched supersonic missile designed to
neutralise enemy aerial threats – missiles,
aircraft, guided bombs, helicopters. Its
different variants are used by army, navy
and air force.
Also on display is Akash, an indigenously developed, all-weather, air defence
weapon system, that uses a high explosive, pre-fragmented warhead that can
engage multiple threats simultaneously.
The Counter Measures Dispensing System (CMDS) on display is an ultra-modern
Chaff and Flare Dispensing System that
provides self-protection to the aircraft
against radar guided and heat seeking
missiles launched from air or ground.
Visit Bharat Dynamics at stand 1750.

Breitling is ‘Official Timing Sponsor’

F

or the third time, Breitling has earned
the spot as the Official Timing Sponsor of the Dubai Airshow. The leading
Swiss luxury watch brand has partnered
with the Dubai aviation trade event for
2019 too, following its partnerships in
2015 and 2017.
With its storied association with aviation,
Breitling has shared the finest moments in
humankind’s conquest of the skies mak-
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ing the partnership with Dubai Airshow
a natural collaboration. Breitling manufactures some of its own movements inhouse and the quality of every watch is
confirmed by its status as a COSC-certified
chronometer, made in Switzerland. In its
role as Official Timing Sponsor, Breitling is
able to showcase its dedication to precision at the event.
Speaking about the partnership, Aed

Adwan, Managing Director, Breitling Middle East, said: “The world of aviation requires the highest levels of precision and
technical accuracy – the two fields which
Breitling specialises in. We are proud to
be the Official Timing Sponsor at our third
consecutive Dubai Airshow and we look
forward to showcasing our latest product
line-up to visitors to the show.”
Visit Breitling at chalet B17.
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Ammroc: UAE’s Long Term
Strategic Partner
A

Tim German

mmroc, which supports the UAE Air Force and
Air Defence with nose to tail maintenance, repair and overhaul (MRO) services in airframes,
engines, and components through a stringent Performance-Based Logistics (PBL) programme, is participating at the show in a big way. The company is a
subsidiary of EDGE. It is the only independent third
party MRO globally to undertake a fleet wide PBL programme of such a scale.
“For UAE Armed Forces, we are a strategic partner,
not just a short-term tactical option. Being
the anchor military MRO entity in the UAE,
we aim to further fulfil the needs of UAE
Armed Forces and regional operators by
enhancing our capability and capacity
at our upcoming Al Ain MRO complex,”
Tim German, Ammroc’s Chief Commercial Officer told Nation Shield.
On the products and services featured, he said: “Ammroc’s experience spans across 35 plus aircraft
platform types for both rotary
and fixed wing. Through its stateof-the-art facility at MRO Al Ain
(MRO AA), Ammroc will be delivering the most advanced,

military MRO services in the region.
“At Dubai Airshow, our aim is to showcase to our customers the depth and breadth of our upcoming MRO
Al Ain complex capability (though a scaled model)
along with its niche capabilities for the region. We
also have stationed aircraft models across transport,
fighter and rotary wing platform types to further
strengthen our message on the wide service offerings
across multiple platform types.”
He said the UAE Armed Forces is Ammroc’s primary
focus followed by Dubai Air Wing, Police Air Wing and
other Paramilitary Air Wing within the country while
the international market includes regional countries
in South Asia, Middle East and North Africa (SAMENA).
He said Ammroc’s core strength includes nose to tail
Black Hawk capability with dynamic blade testing
(whirl stand), which is unique in the region.
Ammroc boasts an extensive hangarage covering
36,500 square metres for multi-purpose as well as
special projects (e.g., ITAR, EAR segregation), which is
complemented with an advanced paint facility. “We
are currently the only C-130 (B through H models)
Hercules Service Centre in the MENA region and the
only third party MRO entity globally to execute National Air Force fleet wide PBL programme.”
Visit EDGE at stand 605.

De Havilland Canada Makes a Splash

D

e Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) or DHC
is participating at the show for the
first time, since Longview Aviation Capital
acquired the Dash 8 aircraft programme,
and relaunched as De Havilland Canada
in June 2019. The manufacturer is displaying the turboprop aircraft Jumbojet Dash
8-400 at the event.
DHC Chief Operating Officer, Todd Young
said, “We are excited to be at the 2019
Dubai Airshow as De Havilland Aircraft
of Canada and to be exhibiting a Jambojet aircraft. The Dash 8-400 aircraft is well
aligned with the requirements of a wide
variety of operators, and has the capability to expand regional networks.”
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He added the DHC is building on the market momentum of the 90-seat Dash 8-400
variant after the company won its first firm
order for 8-400. DHC also hopes to focus
on the cost competitiveness of the aircraft

across its lifespan. The Dash 8-400 aircraft,
reportedly, features jet-like performance
with turboprop benefits, more seats, jetspeed, and more cargo capacity.
Visit DHC at chalet A04.
19 Nov, 2019
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At EDGE, we believe that limits exist to be tested and boundaries are
there to be pushed. New operational domains – in space and
cyberspace – demand advanced technologies and innovative ways of
thinking and working. So when we look ahead to the future of
aerospace, where some see barriers, we see opportunities.
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Rostec Attracts UAE Investor

for VR-Technologies

R

ussian Helicopters, a part of Rostec,
signed a basic Term Sheet agreement with Tawazun Economic Council “Tawazun” to offer stakes in VR-Technologies. Under the agreement, Tawazun
through its investment arm - Tawazun
Strategic Development Fund (TSDF) and
the Russian Helicopters are expected to
jointly invest around US$400 million (AED
1.47 billion).
The deal is slated to be finalised in 2020,
after which Tawazun may become the
owner of half of the shares of the VR-Technology and have members in the company’s board. The VRT develops helicopters
and unmanned aerial vehicles.
The signing was attended by H.E. Khaldoun Khalifa Al Mubarak, Chairman of
the Executive Affairs Authority and Board
Member of Tawazun Economic Council,
H.E. Major General Faris Khalaf Al Mazrouei, Commander-in-Chief of Abu Dhabi
Police, Denis Manturov, Minister of Indus-

try and Trade of the Russian Federation,
H.E. Tareq Abdul Rahim Al Hosani, Chief
Executive Officer of Tawazun, Andrey
Boginsky, Director General of Russian Helicopters alongside and Abdulla Naser Al
Jaabari, Chief Officer and Head of Tawazun
Strategic Development Fund.
H.E. Al Hosani said that this agreement is
in line with TSDF’s efforts to invest globally in financially rewarding investments
through partnerships. Tawazun is com-

mitted to supporting the development
of the UAE’s private sector, as well as its
industrial and technological capabilities.
“As equal partners, we plan to invest at least
400 million euro in the development of VRTechnologies, which will help make the
company’s products competitive and in
demand all over the world,” said Boginskiy.
The airshow is the first foreign site to
showcase the VRT500 project.
Visit Russian Helicopters at stand 570

Air Peace Orders Three E195-E2

E

mbraer announced that Air Peace,
Nigeria and West Africa’s largest airline, has signed a contract for three
additional E195-E2s, confirming purchase
rights from the original contract, signed in
April. These new E195-E2s will be included in Embraer’s 2019 fourth-quarter backlog and have a value of US$212.6 million,
based on Embraer’s current list prices.
Set to be the first E-Jets E2 operator in Africa, Air Peace’s firm order, announced in
April this year, is now for 13 E195-E2s with
17 purchase rights for the same model.
The first delivery is scheduled for the second quarter of 2020.
“The E195-E2 is the perfect aircraft to expand our operations in Africa and this new
order is a further confirmation of our ‘nocity-left-behind initiative which we shall
continue to execute”, said Air Peace Chair-
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man/CEO, Allen Onyema.
He added, “We are receiving impressive
data about the aircraft’s economics now
that it is in revenue service, and this was
a driver to place this new firm order with

Embraer. We look forward to receiving
our first aircraft, which will enhance connectivity in Nigeria and the African region,
while feeding long-haul flights from our
Lagos hub.”
19 Nov, 2019

19 Nov, 2019
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Tawazun Economic Program
Adds Hanwha to Roster

T

awazun Economic Council (Tawazun), through one of its key drivers,
Tawazun Economic Program, which
revealed its new policy during IDEX 2019
earlier this year, announced the establishment of the first foreign subsidiary for
Hanwha Group in Abu Dhabi.
The agreement was signed yesterday in
the Tawazun Chalet by Matar Ali Al Romaithi, Chief Economic Development
Officer at Tawazun, and Sungsoo Lee,
CEO of Hanwha Defense International
and Hanwha Defense Systems in the
presence of official delegates from both
parties.
Under the Program’s umbrella, the establishment of Hanwha complements
the commitment to attract foreign di-

rect investment, supports technological innovation in the defence and security sector, and enables the creation of
job opportunities for Emirati nationals.
Hanwha joins Raytheon, Saab, and Thales,
as the fourth global defence giant to be
established under the Tawazun Economic
Program’s roster, opening operations in
Abu Dhabi.
Commenting on the occasion, H.E. Tareq
Abdulraheem Al Hosani, said: “This signing marks an important step for Tawazun
as we continue to embark on new ventures that further enable a sustainable
and robust security and defence industry
in the UAE. A core pillar of the Tawazun
Economic Program is to enhance the UAE’s
capability to attract foreign direct invest-

From Right to Left: Matar Ali Al Romaithi and Sungsoo Lee sign agreement.
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ments and this agreement is a testament
to that commitment.
“Hanwha will be the fourth globally acclaimed defence company to reap the
benefits of the Tawazun Economic Program. At Tawazun we strive to accelerate
the development of the industry and will
continue to closely collaborate with strategic partners, to further strengthen the
UAE’s defence and security industry.”
Also commenting on the signing, Ali Al
Romaithi said: “The Tawazun Economic
Program was designed to attract foreign
capital through partnerships with global
defence and security entities. The establishment of these global entities are a testament to Abu Dhabi’s position as a prime
global investment hub, most importantly
due to its political safety and security, advanced infrastructure, amongst other numerous advantages.”
“With the addition of Hanwha, the Program is successfully supporting Abu Dhabi’s plans to further build and boost its
non-oil economy,” he added.
Lee added: “We have a joint vision with Tawazun to contribute to the UAE’s defence
industry and economy. We aim to contribute to the development of an industrial
ecosystem, as well as facilitate knowledge
transfer to further enable UAE engineers
and enable the creation of domestic industrial capabilities.”
Visit Tawazun at chalet A39.
19 Nov, 2019

JOURNEY
OF WONDER

THE NEW
MILLENNIUM’S
AIRLIFTER

In this new millennium, neither distance
nor limits will be able to keep us apart.
Technology will keep expanding human capacity
and in challenging times, less effort will be
needed to outperform on our missions.
We will embrace the globe with the span of our
wings and there we will be, providing support,

delivering relief, and making the difference in
so many lives. Technology, versatility,
robustness, speed, efficiency, and performance:
the new millennium is here. C-390 MILLENNIUM.
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c-390.com
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Boeing, Embraer Announce

Arrival of C-390 Millennium

B

oeing and Embraer announced the
launch of a joint venture (JV) to produce the multi-role airlifter C-390
Millennium yesterday. The JV named Boeing Embraer - Defense, will be operational
after it receives regulatory approvals and
fulfils the necessary terms and conditions.
The UAE Ministry of Defense has encouraged the two companies to announce
their partnerships through the Dubai Airshow due to its significance at the regional
and international levels as an important
platform for defence systems manufacturers and international aviation companies
regionally and globally.
“Boeing Embraer – Defense will build on
our companies’ history of collaboration
across commercial and defence aerospace
to unlock significant value in the stateof-the-art C-390 Millennium as it enters
service and leads the next generation of
airlift and air mobility aircraft,” said Marc
Allen, Boeing’s president of Embraer Partnership and Group Operations.
The C-390 Millennium is a tactical transport aircraft designed to set new standards in its category, while presenting the
lowest life-cycle cost. The aircraft brings
airlift and air mobility into the jet age with
increased mobility, rugged design, higher
flexibility, proven technology and easier,

Marc Allen and
Jackson Schneider
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more efficient maintenance. The C-390
Millennium can perform a variety of missions, such as aerial refuelling, cargo and
troop transport, search and rescue, aerial
firefighting and humanitarian missions.
“The JV represents a partnership that will
strengthen the global competitiveness of
this aircraft and broaden the target markets, generating greater value for the C-390
programme to offer the best for our future
customers,” said Jackson Schneider, President and CEO, Embraer Defense & Security.
Embraer will have 51 per cent ownership

of Boeing Embraer – Defense JV, with Boeing holding the remaining 49 per cent.
The C-390 Millennium partnership is one
of two planned joint ventures between
the companies. Boeing Brazil – Commercial will be a JV comprising the commercial aviation operations of Embraer, with
80 per cent owned by Boeing and 20 per
cent owned by Embraer. Both remain subject to regulatory approval and customary
closing conditions. The companies expect
their transaction to close in early 2020.
Visit Embraer at chalet S13.
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SunExpress Orders Boeing’s 737 MAX 8

S

unExpress is exercising options for
10 additional Boeing 737 MAX 8
airplanes to continue renewing its
fleet. The purchase, valued at US$1.2 billion according to list prices, adds to a previous order for 32 MAX airplanes.
“We have a long standing relationship
with Boeing and thus we decided to turn
our option into an order. We stand behind our strategic decision to phase the
737 MAX into our fleet for all of its economic and ecological advantages, mid-
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and long-term,” says Jens Bischof, CEO
of SunExpress. “We have full confidence
that Boeing will deliver a reliable aircraft.
However, it goes without saying that this
requires the undisputed airworthiness of
the model, granted by all relevant authorities. Our utmost priority at SunExpress is
and has always been safety.”
The airline, which specialises in offering
direct connections between Europe, Turkey and popular holiday destinations,
has achieved significant growth in recent

years. Last year, SunExpress’ passenger
count climbed to nearly 10 million across
roughly 100 destinations.
“We are honoured and humbled by the
trust that SunExpress has placed in our
team at Boeing. They have been a wonderful partner over the years, demonstrating every day the efficiency and reliability
of the Boeing 737 across their growing
network,” said Stan Deal, president & CEO
of Boeing Commercial Airplanes.
Visit Boeing at stand 1110.

c
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Emirates Orders 50 Airbus A350 XWBs

E

mirates confirmed an order for 50
A350-900 aircraft powered by Trent
XWB engines yesterday.
As it approaches five years in service,
the Trent XWB, one of the world’s most
efficient large aero engines, has now
achieved more than five million flying
hours in service with 29 operators flying
to 130 destinations and demonstrated
dispatch reliability of 99.9 per cent.
It is part of a family of seven engines,
which have completed more than 140
million flying hours since the very first engine, a Trent 700, which went into service
in 1995.
H.H. Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Chairman and Chief Executive said: “We are pleased to sign a
firm order for 50 A350 XWBs, powered by
Rolls-Royce Trent XWB engines. This follows a thorough review of various aircraft
options and of our own fleet plans. It is
Emirates’ long-standing strategy to invest
in modern and efficient aircraft, and we
are confident in the performance of the
A350 XWB.
“Complementing our A380s and 777s, the

A350s will give us added operational flexibility in terms of capacity, range and deployment. In effect, we are strengthening
our business model to provide efficient
and comfortable air transport services to,
and through, our Dubai hub.”
Sheikh Ahmed added: “This US$16 billion
deal reflects our confidence in the future
of the UAE’s aviation sector, and is a strong
affirmation of Dubai’s strategy to be a
global nexus connected to cities, communities and economies via a world-class and
modern aviation sector.”
Chris Cholerton, Rolls-Royce, President –

Civil Aerospace, said: “We are proud that
Emirates has chosen to enhance its fleet
with the A350-900 powered by our Trent
XWB. We appreciate the trust placed in us,
which reflects the confidence they have in
the performance of this engine. We look
forward to this order further enhancing
our partnership for decades to come.”
Rolls-Royce’s relationship with Emirates
began in 1996 with selection of Trent power and this Trent XWB will be the fourth
member of the Trent family to operate in
their fleet.
Visit Emirates at stand 1010.

Strata Inks MoU With German
Aerospace Manufacturer

S

trata Manufacturing (Strata), the advanced composite aero-structures
manufacturing company wholly
owned by Mubadala Investment Company PJSC, has signed a Memorandum
of Understanding (MoU) with Premium
AEROTEC, a German aerospace manufacturer, for the supply of metallic bonded
and ‘computer numerical control’ (CNC)
machined detail aircraft parts.
The MoU, signed at the show, covers a
duration of five years with Premium AEROTEC due to deliver its first shipment of
complex metallic CNC machined detail
aircraft parts to Strata’s Nibras Al Ain Aerospace Park facility in Jan next year.
The partnership with Premium AEROTEC
forms part of Strata’s strategic supply
19 Nov, 2019

Ismail Abdulla,
CEO, Strata
Manufacturing
with Thomas Ehm,
CEO, Premium
AEROTEC, signing the MoU

chain sourcing partnerships for aircraft
parts that are vital elements of Stratamanufactured composite aero-structure
components. By outsourcing sub-tier
business functions, Strata is increasing its
focus on its core manufacturing activities,
including taking full control of the end-to-

end supply chain.
A subsidiary of Airbus, Premium AEROTEC
is among the world’s leading tier one suppliers of commercial and military aircraft
structures and partner of major European
and international aerospace programmes.
Visit Strata at Mubadala stand 910.
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Show-stopping
Deals Secured
A contract with Thales International Middle East was signed to provide maintenance and life extension services for
Mirage 2000 aircraft containers for a
value of AED 232,638,000. Dassault Aviation also bagged a contract worth AED
1,798,127,560 to upgrade Mirage aircraft.
While Lockheed Martin Overseas was contracted to purchase and install equipment
on F16 aircraft for Air Forces and Air Defense for a value of AED 76,011,313.
A series of training deals were also inked

with International Golden Group being
awarded AED 24,800,000 to purchase parachute system for parachute jump training and a contract with Boeing to provide
technical support services and training
on aircraft simulators for a value of AED
69,730,000.
Moreover, MBDA France won a contract
worth AED 93,380,000 to provide technical
support and supply spare parts for aircraft
weapon systems, while Abu Dhabi Autonomous Systems Investment Company

secured a contract worth AED 119,990,160
to supply spare parts for reconnaissance
aircraft for the Armed Forces. Also, Beltech
Export was awarded AED 45,545,200 to
purchase radars for the Armed Forces.
Furthermore, a deal was signed with AEQ
Aliança Eletroquímica to purchase ammunition for Air Forces and Air Defense for a
value of AED 1,636,400,000 and a contract
was finalised with Denel Dynamics for
technical support for the Armed Forces for
a value of AED 25,690,000.

MBRSC Signs MOU with UNOOSA

T

he Mohammed bin Rashid Space
Centre (MBRSC) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with
United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), to promote international
cooperation in the exploration and peaceful uses of outer space, at the show.
The MoU was signed by His Excellency
Yousuf Hamad AlShaibani, Director General of MBRSC, and Simonetta Di Pippo,
Director of UNOOSA.
After signing the MoU, AlShaibani gifted
Di Pippo the UAE flag, ‘Zayed’s Ambition’
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logo, MBRSC’s logo, and the UN logo, that
were carried by the first Emirati astronaut
to the International Space Station (ISS).
The MoU aims to strengthen international
cooperation in space activities and in the
use of space science and technology for
achieving sustainable development and
represents the United Nations in promoting international cooperation in the
exploration and peaceful uses of outer
space.
His Excellency Yousuf Hamad AlShaibani,
said, “The MoU supports MBRSC’s com-

mitment to keep pace with the latest developments in space technologies and its
peaceful uses, to achieve sustainable development and improve life on earth”.
AlShaibani stressed that MBRSC’s cooperation with the UNOOSA in the exploration and peaceful uses of outer space and
space technologies, contributes to promoting and developing space technologies in the UAE.
“The MoU offers an opportunity for economic, social and scientific development
in this vital sector,” added AlShaibani.
19 Nov, 2019
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120
AED billion

Day 2 Total Deals
Around

Show-stopping
Deals Secured
Speaking at a press conference on day two
of the show, Major General Abdullah Al
Hashmi, Assistant Undersecretary for Support Services at the UAE Ministry of Defence
(MOD), announced 11 deals worth AED
7,622,312,234. The total value of MOD and
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commercial contracts on day two came up
to around AED 120 billion.
Some of the major contracts included a deal
with Global Aerospace Logistics (GAL) worth
AED 3,500,000,000 for maintenance of helicopter for joint flight.

02

Emirates
Orders 50
Airbus A350
XWBs

Boeing, Embraer
Announce
Arrival of C-390
Millennium

04

