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استقبل س��عادة اللواء الركن طيار ابراهيم نارص محمد العلوي  قائد القوات الجوية 
والدفاع الجوي يف مكتبه مبعرض ديب للطريان 2015 اليوم كال عىل حدة الفريق مارك 
شيسلري نائب رئيس اللجنة العسكرية يف حلف شامل االطليس لحلف الناتو والفريق 
شارلز براون قائد القيادة املركزية للقوات الجوية األمريكية و السيده هايدي غرانت 
نائب وزير القوات الجوية للش��ؤون الخارجية االمريكية و الدكتور ويليام أز ابلينت 
االم��ن املس��اعد للقوات الجوية األمريكية و الس��يدة ديبورا يل جيمس وزير س��الح 
الجو األمريك والس��يد شو تش��ان بن نائب مدير إدارة العقارات للعلوم والتكنولوجيا 
والصناعة الصيني والفريق الركن كريس��توس فايتس��يس رئيس أركان القوات الجوية 
اليونانية. تم خالل اللقاءات تبادل األحاديث حول فعاليات املعرض كام تم استعراض 

عالقات التعاون املشرتك وسبل تعزيزها وتنميتها.

استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل وزارة الدفاع يف مكتبه مبعرض ديب 
للطريان »2015« - كال عىل حدة معايل ديبورا يل جيمس وزير الدولة لش��ؤون س��الح 
الج��و األمرييك و مع��ايل عبداللطيف الوديدي الوزير املنت��دب لدى رئيس الحكومة 
املكلف بإدارة الدفاع الوطني املغريب و اكس��يو زهننب نائ��ب وزير الوزارة الصناعية 

والدفاعية لجمهورية الصن الشعبية-. 

وجرى خالل اللقاءات اس��تعراض عالقات التعاون ب��ن دولة اإلمارات و أعضاء وفود 
ال��دول الزائ��رة وجوانب تفعيلها وتطويره��ا مبا يخدم املصلحة املش��رتكة إضافة إىل 

الشؤون ذات الصلة باملجاالت العسكرية والدفاعية. 

ك��ام جرى تبادل األحاديث حول أهمية انعق��اد »ديب للطريان 2015 » باعتباره حدثاً 
عس��كرياً عاملياً يس��تقطب كربيات الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة الطريان ويؤمه 

كبار املسؤولن وصناع القرار بدول املنطقة.

قائد القوات اجلوية يلتقي كبار زوار املعرض

وكيل وزارة الدفاع يلتقي عددا من الوزراء الزائرين للمعرض
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اس��تقبل س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد القوات البحرية 
مبكتبه يف معرض ديب للطريان 2015 اللواء راشد نارص عيل قائد القوات الجوية 
اليمنية ومعايل تشونش��ان نائب وزير الصناعات العسكرية. تم خالل االجتامع 
الت��ي حرضه عدد م��ن ضباط الق��وات البحري��ة والوفود املرافق��ة للضيوف، 
اس��تعراض أوجه التعاون والتنس��يق القائم بن الجانبن كام تم مناقش��ة عدد 
من املواضيع العس��كرية املشرتكة. وأش��اد الضيوف مبعرض ديب للطريان 2015 
وما تضمنه من فعالي��ات متميزة وأبدوا إعجابهم بالتنظيم وحجم املعروضات 

التي ضمها املعرض.

اس��تقبل س��عادة اللواء الركن طيار اس��حاق صالح محمد البل��ويش رئيس هيئة 
اإلم��داد يف مكتبه يف معرض ديب للطريان 2015 .. الس��يد جان ميش��ال باالغوس 

.DSI الرئيس واملدير العام لرشكة

تم خالل اللقاء تبادل األحاديث ومناقشة عدد من املواضيع بن الجانبن. 

اس��تقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
عددا من ضيوف معرض ديب للطريان 2015.فقد استقبل سعادته يف مكتبه مبعرض ديب 
للطريان الفريق الركن فياض بن حامد الروييل نائب رئيس األركان العامة الس��عودي 
و اللواء راش��د نارص عيل قائد القوات الجوية اليمنية و العميد كيم هون س��و مدير 
القوة السياس��ية بوزارة الدفاع الكورية و اكس��يو زهننب نائب وزير الوزارة الصناعية 

والدفاعية بجمهورية الصن .

وج��رى خالل اللقاءات بح��ث عالقات التعاون والصداقة الت��ي تربط دولة اإلمارات 
العربية املتحدة مع دول الضيوف خاصة فيام يتعلق بالش��ؤون العسكرية والدفاعية 

وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم املصالح املشرتكة.

قائد القوات البحرية يستقبل كبار ضيوف »دبي للطريان« 

DSI رئيس هيئة اإلمداد يستقبل الرئيس واملدير العام لشركة

رئيس األركان يستقبل عددا من ضيوف معرض دبي للطريان 2015
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خاص درع الوطن

أعلن اللواء الركن طيار عبد 
الله السيد الهاشمي رئيس 

اللجنة العسكرية واملتحدث 
الرسمي للقوات املسلحة 
مبعرض الطريان 2015، أن 

قيمة الصفقات خالل اليوم 
االول والثاين للمعرض بلغت 
نحو 70 مليار دوالر، وتوقع 
سعادته أن يرتفع الرقم مع 

نهاية يوم غد وهو اليوم االخري 
للمعرض اىل مائة مليار، مشريا 

اىل أن هذا الرقم يعد إنجازا 
طيبا، خاصة وأن املعرض 

السابق كان قد أتم )200+( 
مليار بناء عىل االحتياجات 

التي كانت مطلوبة وتوفرت، 
وبالتايل فواقع الحال يقول أنه 
ليس هناك متطلبات للزيادة 

كل عام، وذلك بعدما وفرنا 
احتياجاتنا العام املايض.

الفت��ا اىل أن حديث العق��ل يقول أنه 
وم��ع التط��ور التكنولوج��ي املتطور 
واملتواص��ل الذي يش��هده العامل فأنه 
يتوقع وم��ع معرض الع��ام 2017 أن 
يرتفع معدل الصفقات اىل 300 مليار 
دوالر، مش��را اىل أنه ويف العام 2009 
بلغ��ت قيم��ة الصفق��ات 150 مليار 
دوالر، لينزل املعدل يف العام 2011 ثم 

يرتفع مرة أخ��رى يف 2013 اىل 200 مليار وهذا أمر طبيعي وخاصة 
لو كانت بذات املنطقة.

جاء ذل��ك يف حوار حرصي مع »درع الوط��ن« أمس، مؤكدا عىل أن 
املع��رض نجح بتعزيز مكانته الريادية كأح��د أبرز امللتقيات العاملية 
لخ��راء صناع��ة الدفاع وم��زودي الخدم��ات واألنظمة العس��كرية 
وصن��اع القرار م��ن مختلف أنحاء العامل، الفتً��ا إىل أن املعرض حجز 
لنفس��ه مكانة عاملي��ة يف الوقت الحايل، وردا عىل س��ؤال حول كون 
مجلة“درع الوطن“هي املجلة العس��كرية الوحيدة التي تبنت ملف 
الش��هداء أثناء فعاليات املع��رض، وظهر هذا واضح��ا جليا يف صور 
الغالف ملنش��وراتها، والصور التي تص��درت الجناح الخاص بها داخل 
س��احة معرض الطران 2015، قال اللواء الركن طيار عبد الله السيد 
الهاش��مي هذا ليس بغريب عىل “درع الوطن“، فقد أصابت الهدف 
بنس��بة %100   مشيدا بالدور الذي تلعبه مجلة درع الوطن اللسان 
الناطق باس��م القوات املسلحة االماراتية، والتي تعيش قلب الحدث 
أينام كان وتعكس��ه بالصورة والخر ناقلة إياهام سواء أكان إحساسا 

أو شعورا.

وحول حرص قياداتنا أطال الله يف أعامرهم، صاحب الس��مو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويل عه��د أبو ظبي ونائب القائد األعىل للقوات املس��لحة وأصحاب 
الس��مو الشيوخ وقيادات القوات املسلحة التواجد بشكل شبه يومي 
يف املعرض، قال اللواء الركن طيار عبد الله الس��يد الهاشمي أن دولة 
االم��ارات تختلف كلي��ا وجزئيا عن أي دولة يف الع��امل، فيميزها عن 
كافة الدول أن قياداتها الرش��يدة حريصون كل الحرص ساعني اىل أن 
تتصدر االمارات دامئا وابدا املركز االول والصدارة يف كافة الفعاليات، 
الفتا اىل أن هذا الحرص نابع من حبهم لش��عبهم، ومن هذا املنطلق 
فتواجدهم جميعا يف هذا املعرض وكافة املعارض التي تنظمها دولتنا 
وتس��تضيف كافة وف��ود دول العامل، تعد مبثابة رس��الة اىل كل دول 
الع��امل عن مدى ق��وة التالحم بني القيادة والش��عب، مؤكدا عىل أن 
دعم القيادة الرش��يدة ووجودهم وتجاوبهم يف قلب الحدث، يسهم 
بشكل قوي يف دعم الفعاليات وكذا الصفقات التي تتم، وبالتايل فهم 
وراء كل النجاح��ات الت��ي تحققت والزالت تتحق��ق يف كل امليادين 
وكل قطاع، كام أنه يعد مبثابة دافع قوي لكل مواطن وكل مس��ئول 

رئيس اللجنة العسكرية واملتحدث الرسمي للقوات املسلحة حصريًا لـ " درع الوطن"

تواجد قادتنا يوميًا باملعرض رســـالة تــــــــــــــــــؤكد قوة التالحم بني الشعب والقيادة

استضافة أبناء 
الشهداء عرفانا 

باجلميل وما قدمه 
آبائهم من تضحيات 

لوطنهم االمارات لن 
ينسى

حصيلة صفقات 
اليومني االول والثاين 
مبعرض الطريان 70 

مليار دوالر ويتوقع 
أن يصل للمائة 
بنهاية فعالياته

بعد إطالعي على 
ألبوم صور الشيوخ 
وهم يواسون أسر 

الشهداء »درع 
الوطن« عايشت 

قلب احلدث ونقلته 
بالصورة واخلرب
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أن يعط��ي كل ما لديه من جهد لتظل دولتن��ا دامئا متصدرة املراكز 
االوىل محليا وعامليا. 

وتناول س��عادة اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي الجانب 
التنظيمي للمعرض فأش��ار اىل أنه ومن��ذ البداية كان لدى كل فرق 
العم��ل ولجانها التي ش��اركت يف إظهار هذا العم��ل بهذه الصورة 
املرشفة، أحس��اس وطن��ي أن ما يقدمه ال يقل ع��ا يقدمه إخوانه 
يف س��احات القتال لرفع أس��م االمارات عاليا، ومن هذا املنطلق تم 
تش��كيل لجان رئيس��ية واالجتاع برؤس��اء اللجان لوضع الخطوط 
العريضة واختيار االس��اء وتس��كينها كل وفق خربته الس��ابقة وما 
لدي��ه من إمكاني��ات وكفاءات يف معارض س��ابقة وبالتايل تم وضع 
التحضريات واس��تعراض املش��اكل والصعاب التي واجهوها مس��بقا 
حتى يت��م تجنبها وعالجها، مش��ريا اىل أن االجتاعات كانت بصفة 
دوري��ة أس��بوعيا لالطالع عىل كاف��ة املس��تجدات اىل أن وصلنا اىل 
هذا النتاج املتمي��ز للعمل الجاعي والذي يعد من أفضل املعارض 
بش��هادة الجميع الفتا اىل أن القيادة الرشيدة والتعاون الوثيق فيا 
ب��ن وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات املس��لحة كانوا وراء هذا 
النج��اح لحرصهم عىل توف��ري كافة االحتياج��ات ومتطلبات إظهاره 

بالصورة املرشفة.

وأكد س��عادته عىل أن ما مييز معرض ديب للطريان س��واء العام أو يف 
االعوام الس��ابقة مرجع��ه اىل املوقع الجغرايف وال��ذي يجمع ما بن 
البادي��ة والحضارة ونوعية الصفقات فهو مميز منذ انطالقته االوىل، 
وم��ا ول��د قويا ظل قويا ويعد ه��ذا رس نجاحه، ف��ا يقدم للوفود 
وما يالقونه يف دولتنا من حفاوة واس��تقبال وتطور وحضارة وتقنية 

حديثة ال يتوفر لهم يف أي دولة من دول العامل.

وردا ع��ىل ما امت��ازت به فعالي��ات املعرض العام، وح��رص القامئن 
عليه باس��تضافة أبناء الش��هداء، قال س��عادة اللواء الركن طيار عبد 

الله السيد الهاشمي عندما طرحت هذه الفكرة القت ترحيبا ودعا 
كبريا من القيادات وتم التنس��يق مع املكتب الخاص بشئون الشهداء 
وأرسهم، وكان التوفيق حليفنا لتحويل الفكرة من مجرد فكرة لواقع 
ملم��وس، مؤكدا أن تنفيذها كان له أثره الطيب عىل أرس الش��هداء 
وذويهم، مش��ريا أنه واجب فرض مقدس علينا تجاه هؤالء الش��هداء 
وارسهم فلن ينىس أح��دا ما قدموه من تضحيات لهذا البلد املعطاء 

التي ال ولن تنىس ما قدموه أبنائها أبدا.

وأشاد سعادته مبا تناولته مجلة“درع الوطن“من إطالقها أللبوم صور 
يف ملحق خاص عن الشهداء ومواساة قيادات دولة االمارات ألرسهم 
بكافة إمارات الدول��ة ما كان له االثر الطيب الكبري ليس يف نفوس 
أرس الش��هداء فحس��ب ولكن يف نفوس ش��عب االمارات بل شعوب 
العامل التي ش��هدت وس��معت عن وقف��ة القيادة مواس��اتها أبنائها 
وأرسهم، وأوىص أن يتم عمل ملحق خاص مبشاركة أبناء الشهداء يف 

فعاليات معرض الطريان 20015 .

وأعرب س��عادته ع��ن امتنانه لحرص ال��رشكات الوطنية املش��اركة 
بفعاليات معرض الطريان، معربا عن أمله يف أن ترتجم هذه املشاركة 
مس��تقبال وتجمع فيا بن الش��ق التجاري والشق العلمي وينعكس 
ذلك عىل أبناء دولتنا ويتم تبنيهم علميا لتكون لنا فيا بعد مخرجاتنا 
من كوادرنا الوطنية التي نعتمد عليها يف صناعتنا يف كافة القطاعات.

ويف خت��ام حواره أكد س��عادة الل��واء الركن طيار عبد الله الس��يد 
الهاش��مي عىل حرصهم عىل وض��ع النقاط فوق الحروف، مش��ريا 
اىل أنه وفور انتهاء فعاليات املعرض س��يتم االجتاع بكافة اللجان 
املشاركة يف الحدث، واستعراض كافة النقاط ما لنا وما علينا، ووضع 
التوصيات اس��تعدادا للحدث املقبل ومعرض الطريان 2016، مؤكدا 
أنه س��يتم البدء يف التحضري له ف��ور انتهاء معرض 2015 من خالل 

اجتاعات دورية كل 3 أشهر.

تواجد قادتنا يوميًا باملعرض رســـالة تــــــــــــــــــؤكد قوة التالحم بني الشعب والقيادة

القيادة الرشيدة 
والتعاون الوثيق 
بني وزارة الدفاع 
والقيادة العامة 

للقوات املسلحة 
كانوا وراء هذا النجاح 
حلرصهم على توفري 

كافة االحتياجات 
واملتطلبات

»درع الوطن« أصابت 
الهدف بتبنيها 

ملف الشهداء يف 
منشوراتها والصور 

التي تصدرت جناحها 
باملعرض

»درع الوطن« هي 
اجمللة العسكرية 
الوحيدة التي تبنت 

ملف الشهداء أثناء 
فعاليات معرض دبي
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أعلنت قيادة الطريان املش��رتك اإلماراتية 
ع��ن اختيارها للطائ��رات املروحية نوع 
AW609 للقيام مبه��ام البحث واإلنقاذ 
بالدولة. ومن املتوقع تس��ليم عدد )3( 
طائرات لقيادة الطريان املشرتك مع عدد 
ثالثة خيارات إضافي��ة يف اإلطار الزمني 

لعام 2019.

س��تكون قي��ادة الطريان املش��رتك هي 
العميل األول للطائرة املروحية لعمليات 
AW609 بحث واإلنقاذ املختلفة والتي 
للمعدات  تركي��ب مفص��ل  س��تتضمن 
حسب املتطلبات العملياتية املتخصصة.

ج��اء ذلك خالل مؤمت��ر صحفى مبعرض 
دىب للطريان 2015 حرضه كال من سعادة 
اللواء الرك��ن طيار عبدالله الهاش��مي  
املدير التنفيذي للجنة العسكرية ملعرض 

ديب للط��ريان 2015 والعمي��د الركن طيار س��عيد عيل آل عيل 
نائب قائد الطريان املشرتك والعميد حسن الشيباين نائب مدير 
مكت��ب وزير الدف��اع والعميد عادل املر مدي��ر إدارة تخطيط 
التحلي��ل ودانيي��ل روميتي املدي��ر التنفيذي لرشكة اوجس��تا 

ويست الند. 

وحس��ب ما ورد من قيادة الطريان املش��رتك فان رسعة ومدى 
الطائ��رة AW609 املمي��زة وباإلضافة اىل إمكانيته��ا وقدرتها 
العالي��ة عىل التحليق س��يضيف اىل إمكانيات عمليات البحث 
واإلنق��اذ لقي��ادة الطريان املش��رتك بدول��ة االم��ارات. نتطلع 

لضم هذه الطائرة وتش��غيلها واالس��تفادة من رسعتها ومداها 
املمتاز.«.

تق��وم قيادة الطريان املش��رتك حاليا بتش��غيل ع��دد )11( من 
الطائرات املروحية ألغراض مهام متعددة منها البحث واإلنقاذ. 
ستتمكن قيادة الطريان املشرتك من AW609 توسيع امكانياتها 
العملياتية لتصل اىل رسعة قصوى تبلغ 275 عقدة ومدى 750 
 AW609 ميل بحري عرب الطائرة الجديدة . ومع بلوغ الطائرة
لضعفي الرسعة واملس��افة فانه قد متكنت م��ن تقليل الوقت 

الالزم لبلوغ مسارح البحث واإلنقاذ.

AW609 قيادة الطريان املشرتك العميل األول للطائرات املروحية

وقعت » الس��عودية لهندسة وصناعة الطريان« الرشكة الرائدة 
يف مج��ال تقديم الخدمات الفنية للطريان املدين والعس��كري 
اتفاقي��ة رشاكة اس��راتيجية م��ع الخطوط الجوية الفرنس��ية 

الصناعية ويك ال ام للهندسة والصيانة.

ومبوجب هذه اإلتفاقية التي وقعت خالل معرض ديب للطريان 
س��تقدم الخط��وط الجوي��ة الفرنس��ية الصناعي��ة ويك ال ام 
للهندس��ة والصيانة الدعم لصيانة قطع غيار أسطول طائرات 
“الس��عودية” من طراز بوينغ 777 و 787  كام ستقوم بتوفري 
الدعم الالزم للس��عودية لهندس��ة وصناعة الط��ريان لتطوير 
خدم��ات الصيانة واإلص��الح والتوضيب الت��ي تقدمها الرشكة 
ألس��طول الطائرات من طراز “إيرباص” و “بوينغ” يف مرافق 

الرشكة يف جدة.

وس��تقوم “الخطوط الجوية الفرنس��ية الصناعي��ة ويك ال ام 
للهندس��ة والصيان��ة” بالتعاقد م��ع رشكة لهندس��ة وصناعة 

الط��ريان لتقديم خدم��ات صيانة قطع الغي��ار تبعا للقدرات 
الحالي��ة املوجودة لدى الرشكة. ورصح املهندس نادر الخالوي 
الرئيس التنفيذي لرشكة الس��عودية لهندسة وصناعة الطريان 
انه مع اإلعالن عن املنش��أة الجدي��دة بقدراتها املتطورة تأيت 
هذه الرشاكة اإلس��راتيجية م��ع الخطوط الجوية الفرنس��ية 
الصناعية ويك ال ام للهندسة والصيانة الرشيك املوثوق لتدعم 
خططنا التوسعية وتعزز سبل التعاون بتقديم خدمات صيانة 
قطع الغيار ألس��طول طائرات عمالئنا الحايل واملس��تقبيل من 

طراز إيرباص وبوينغ.

م��ن جانبه ق��ال فرانك ترين نائ��ب الرئي��س التنفيذي لرشكة 
الخط��وط الجوي��ة الفرنس��ية الصناعية ويك ال ام للهندس��ة 
والصيان��ة ان ه��ذه الخط��وة االس��راتيجية مع إح��دى أكرب 
املنشآت للصيانة وإالصالح والتوضيب يف الرشق األوسط تعزز 
طرحنا  التنافيس يف 777 و 787 وتدعم عالقتنا الطويلة األمد 

مع لهندسة وصناعة الطريان.

تأتي هذه الشراكة 
اإلسرتاتيجية  

لدعم خططنا 
التوسعية وتعزز 

سبل التعاون 
بتقدمي خدمات 

صيانة قطع الغيار 
ألسطول طائرات 

عمالئنا احلايل 
واملستقبلي

تتيح الطائرة املروحية 
AW609 إمكانيات 

وقدرات عالية من ناحية 
السرعة واملدى

السعودية لهندسة وصناعة الطريان توقع اتفاقية مع اخلطوط 
اجلوية الفرنسية الصناعية وكي ال ام للهندسة والصيانة
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تعمل رشكة أجوس��تا ويس��تالند أفييش��ن 
سريفيسز ذ.م.م، باالئتالف مع رشكة طريان 
أبوظب��ي، ع��ىل توس��يع نط��اق خدمات 
الدع��م الت��ي تقدمه��ا لتلبي��ة احتياجات 
أس��طول الطائ��رات املروحي��ة املتنامي يف 
منطقة الرشق األوس��ط وذلك بعد االنتهاء 
تقريباً م��ن تقديم خدمات صيانة وإصالح 
وترمي��م الطائرات املروحية وتقديم جميع 
الخدم��ات اللوجس��تية ذات الصلة. ومن 
املق��رر تقديم خدم��ات الصيانة واإلصالح 
والرتمي��م ملجموعة متنوع��ة من مكونات 

تلك الطائرات. 

كام تخطط الرشكة لتوفري خدمات مخصصة 
لدعم كامل مجموعة طرازات الجيل الجديد من طائرات أجوس��تا 
ويس��تالند يف املنطقة. ومنذ تأسيسها يف أواخر عام 2011 واكتامل 
جاهزيته��ا التش��غيلية يف 2013، اتخ��ذت الرشك��ة خطوات كبرية 
نحو تقديم مجموعة متزايدة من الخدمات واألنش��طة الش��املة 
تتمثل يف التخطيط لبيع قط��ع غيار وملحقات الطائرات املروحية 
وإصالح هذه الطائ��رات ومكوناتها وترميمها وتخصيصها وتعديلها 
وتطويرها. ومتتلك أجوس��تا ويستالند أكرث من 200 طائرة مروحية 
قيد االس��تخدام يف املنطقة اليوم، حيث متكنت هي ورشكة طريان 
أبوظب��ي يف توحي��د جهودهام بفضل الدمج بن خربات الهندس��ة 
والصيانة واستعداد الرشيك املحيل لالستثامر يف التقنيات الحديثة.

عالوة عىل ذلك، س��اهم تأس��يس مركز محيل لخدمات الصيانة يف 
مس��اعدة العمالء يف الحصول عىل قطع غيار الطائرات من السوق 
املحيًل يف غضون س��اعات مع��دودة. ومن بن أه��م النتائج التي 

تحقق��ت مؤخراً إج��راء اختبارات لعام كام��ل لطوافات وعوامات 
الطائرات العامودية من طراز AW109 وAW139 وتوفري خدمات 
اإلص��الح والرتميم لكال النوعن وتخفيض وقت إنجاز مجموعة من 
األنش��طة بنس��بة %50.  ويس��تطيع العمالء منذ ربيع عام 2014 
الحص��ول عىل خدمة صيانة األعط��ال الخطرية )AOG( عىل مدار 

الساعة طوال أيام األسبوع.

ومتتلك الرشكة خطة من ث��الث مراحل لزيادة إمكانياتها وقدراتها 
والتي تهدف إىل تحقيق منو أكرب مبا يتامىش مع التوس��ع املس��تمر 
يف أس��طول الطائرات املروحية عىل مستوى اإلقليم. وتشمل هذه 
الخطوات املستقبلية االنتهاء من توفري الخدمات الرئيسية لصيانة 
وإص��الح وترميم الطائرات املروحية وتوفري الخدمات اللوجس��تية 
له��ا، وتوفري خدم��ات الصيانة واإلص��الح والرتمي��م ملجموعة من 

مكونات تلك الطائرات.

»أجوستا ويستالند« جاهزة لتلبية النمو املتزايد والضطرد 

وق��ع املركز العس��كري املتقدم للصيانة واإلص��الح والعمرة - 
أم��روك - خالل مع��رض ديب للطريان عقدا م��ع رشكة جلوبال 
أيرواس��بيس لوجيس��تكس ذ.م.م. - ج��ال - لتقديم خدمات 
الصيان��ة واإلص��الح والعمرة لصال��ح قيادة الطريان املش��رك 

التابعة للقوات املسلحة االماراتية. 

ويغط��ي هذا العق��د فرة 8 س��نوات من العالق��ة مع رشكة 
ج���ال مام ميكنها من مواصلة تقديم خدمات الصيانة والدعم 

املطلوبة يوميا لصالح قيادة الطريان املشرك. 

ومتكن إتفاقية الرشاكة هذه قيادة الطريان املش��رك من تركيز 
اهتاممه��ا كليا عى عمليات ومهام الطائرات يف دولة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة يف حني تتوىل رشك��ة ج�ال القي��ام بأعامل 

الصيانة واإلصالح والعم�رة لهذه الطائرات. 

ومن شأن التوقيع هذا العقد مع رشكة أمروك وهي أيضا رشكة 

تابعة لرشكة اإلمارات للصناعات العسكرية.. أن ميكن الرشكتني 
عى حد س��واء من الحفاظ عى مس��توى ع�ال من الدعم يف 
مجال الصيانة الروتينية املقدم لقيادة الطريان املشرك يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 

وقال الس��يد عبدالله مراد البلويش الرئي��س التنفيذي لرشكة 
ج�ال » يتيح عق�د الدعم والخدمات هذا لرشكة ج�ال الفرصة 
ملواصل��ة الدعم الذي تقدمه منذ فرة طويلة من خالل صيانة 
الطائرات ذات األجنحة الثابت��ة والطائرات العامودية التابعة 
لقي��ادة الطريان املش��رك ... وكنتيجة للدع��م املتواصل الذي 
نقدمه لقيادة الطريان املش��رك تكون القيادة املذكورة قادرة 
عى الركيز عى العمليات واملهام العسكرية.. ويف هذا السياق 
نتطلع يف رشكة جال إىل الحفاظ عى عالقتنا الطويلة مع قيادة 
الطريان املشرك خالل السنوات القادمة ويسعدنا أن نعرب عن 
التزامن��ا بتقديم أفضل الخدمات ع��ى الصعيد العاملي لدعم 

األساطيل الجوية املتنامية للقيادة».

يغطي العقد فرتة 
8 سنوات من 

العالقة مع شركة 
جـال مما ميكنها 

من مواصلة 
تقدمي خدمات 
الصيانة والدعم

من املتوقع أن يكتمل 
برنامج اعتمادها من 

الهيئة العامة للطريان 
املدين بدولة اإلمارات 

يف الربع الثاين من عام 
2016

امروك توقع عقدا مع شركة جال يساعد على إبقاء القوات 
املسلحة يف حالة اجلهوزية الدائمة
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العميد عبداهلل مراد البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة »جال« يف حوار مع »درع الوطن«:

معــرض الطـــريان يف دبي واحــد من أكبــــــــــــــــــر 3 معارض على مستوى العامل

العديد من املميزات 
جتعل معارضنا أكرث 
جاذبية للمشاركني 

العاملييني

نسبة التوطني بلغت 
يف شركة »جال« 

إىل %46 يف جميع 
القطاعات واإلدارات

خاص درع الوطن

أكد العميد عبدالله مراد 
البلويش الرئيس التنفيذي لرشكة 

»جال« أن العنرص الوطني حارض 
يف كل اتفاقيات تجريها »جال« 
مع أي رشكة عاملية، لتسهم يف 

تدريب وتأهيل الكوادر املواطنة 
يف مجال صيانة الطريان، مشرياً 
إىل أن نسبة التوطني بلغت يف 

رشكة »جال« إىل %46 يف جميع 
القطاعات واإلدارات، وقد تم 

تكريم الرشكة باملركز األول عى 
مستوى دول مجلس التعاون 

الخليجي يف مجال التوطني.

ويع��د العمي��د البل��ويش واح��داً من 
رجال القوات املس��لحة، حيث خدم يف 
القوات الجوية حتى تم ترفيعه إىل رتبة 
عمي��د، وكان مدير اإلم��داد بها ملدة 5 
س��نوات، كام كان قائداً لسالح اإلشارة 
يف الس��نوات األربع األخ��رية من عمله 

بالقوات املسلحة. 

وأش��اد يف ح��وار أجرت��ه مع��ه »درع 
الوطن« بتنظيم معرض ديب للطريان يف 
دوراته املتالحقة، مؤكداً أنه يعد ضمن 
أك��رب 3 مع��ارض يف هذا املج��ال عىل 
مس��توى العامل، ويتمتع مبميزات كبرية 
تجعله محط أنظار ال��رشكات العاملية، 
م��ن ه��ذه املمي��زات موق��ع الدول��ة 
االس��رتاتيجي يف وسط العامل، إضافة إىل 
البنية التحتية القوية وحس��ن التنظيم 
واالستقبال وس��هولة اإلجراءات.. وهذا 

نص الحوار: 

كيف ت��رى معرض ديب للط��ريان؟ وما 
الهدف من مشاركتكم به؟

املعرض أضحى ذا س��معة دولية كبرية، فهو يش��هد من سنة إىل آخرى 
تطورات كبرية، بفضل توجيهات ودعم الحكومة الرش��يدة، وعىل رأسها 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب، رع��اه الله، وهو يعت��رب من أكرب 3 
معارض يف العامل، وإن مل يكن معرض ديب للطريان األكرب فهو عىل األقل 

ثاين أكرب معرض للطريان يف العامل.

وتأيت مش��اركتنا يف املعرض لدعم الصناعة الوطنية، إذ إن رشكة »جال« 
لها باع طويلة يف مجال الطريان، فمنذ تأسيس��ها ونحن نش��ارك يف كل 

املعارض التي تنظم يف اإلمارات

وقد أعطانا مس��ؤولو مجل��س إدارة الرشكة كل الدعم املادي واملعنوي 
للمشاركة يف هذه املعارض، وتبن هذا الدعم من خالل تسهيل حصولنا 
عىل مس��احات كبري ألجنحتنا يف هذه املعارض، ففي الدورة الس��ابقة 
ملعرض الطريان بديب 2013، أنشأنا جناح الرشكة فيه عىل مساحة كبرية، 
وعرضنا طائ��رة هيلكوبرت كبرية الحجم فيه، وه��ذه الطائرة من إنتاج 
رشكة “جال”، وكان جناحاً متميزاً، أما مش��اركتنا يف هذه الدورة ، فتأيت 
ضمن جناح رشكة االمارات للصناعات العسكرية والتي تتبع لها “جال”.

ويرج��ع هدفنا من املش��اركة باملعارض إىل اس��تقطاب الرشكات التي 
تعم��ل يف مجال الطريان، ونحفز العنرص املواطن عىل املش��اركة مبجال 

الطريان.
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معــرض الطـــريان يف دبي واحــد من أكبــــــــــــــــــر 3 معارض على مستوى العامل

 مت تكرمي الشركة 
باملركز األول على 

مستوى دول 
جملس التعاون 

اخلليجي يف جمال 
التوطني

لدينا خطة إلجراء 
شراكات اسرتاتيجية 

مع كل اجلهات 
املصنعة لقطع غيار 

الطائرات

نعترب أنفسنا جزءًا 
ال يتجزأ من القوات 

املسلحة، فكلنا 
عسكريون، ونعترب 

خدمة القوات 
املسلحة أولوية 

بالنسبة لنا

م��ا الذي مييز معارضنا، س��واء “أيدك��س” أو “ديب للطريان” عن بقية 
املعارض يف العامل؟

التنظيم ه��و العنرص األول، فمعارضنا تتميز ب��ه، كام تنفرد مبجموعة 
من الخدمات؛ منها جودة الطرق واإلنش��اءات والخدمات اللوجيستية، 
إضاف��ة إىل موق��ع الدولة املتوس��ط ب��ن الرشق والغرب، مام يس��هل 
استقطاب املشاركن من جميع أنحاء العامل، فكثري من الرشكات العاملية 
ال تش��ارك إال يف معرض ديب، لقرب املسافة وللتكلفة األقل، وقد اكد لنا 
مس��ؤولو رشكتن يف بريطانيا نتعامل معهام أنهم يش��اركون يف معرض 

ديب لحيوية املعرض.

وقعتم رشاكة مع كلية “اس��بارمتس”، فهل لنا أن نتعرف أكرث إىل هذه 
االتفاقية؟

ه��ذه الرشاك��ة وقعناه��ا ي��وم “األحد” امل��ايض مع كلية اس��بارمتس 
لعلوم الط��ريان، حيث تقدم الكلية مبوجب االتفاقي��ة برنامجاً تدريبياً 
للمواطنن، س��واًء من موظفي “جال” أو من القوات املسلحة، وسيتم 

ابتعاث أول دفعة للدراسة والتدريب بها بداية العام املقبل

والكلية معروف��ة بعراقتها عريقة يف مجال الطريان، فقد تم إنش��اؤها 
منذ العام 1928، وقد تم اختيارها من قبل “جال” ألنها ذات س��معة، 
ومعرتف بها دولياً يف مجال تدري��ب الطيارين والفنين، وموقع الكلية 
بيئتها دراس��ية متميزة، وجودة التعليم لديه��ا جيدة جداً، وقد أدخلنا 
بعض التعدي��الت عىل عدد من الربامج التي تقدمها، لتالئم احتياجات 
الطريان املش��رتك، مب��ا فيها التدريب عىل طائ��رات الهيلكوبرت، فقد تم 
تعدي��ل بعض الدورات بها لتالئم الفنين املتدربن، إضافة إىل أن لدينا 
برنامج��اً آخر جديداً نقوم حالياً بدراس��ته والعم��ل عليه، وهو صيانة 
وبرمجة الطائرات بدون طيار، من الناحية امليكانيكية، وس��يتم إرسال 

فنين من قبل “جال” لدراسة هذا الربنامج.

وماذا عن االتفاق الذي وقعتموه مع رشكة “آيرباص”؟
االتفاق رشاكة اسرتاتيجية بن “جال” و”آيرباص”، بحيث نكون املوزع 
لهم، وهذه االتفاقية تسهل لنا الحصول عىل خدمات “آيرباص” بأسعار 
خاصة، إضافة إىل أننا نقوم بتمثيلهم يف منطقة امليناء، واالتفاقية تشمل 
توريد قطع غيار، فلدينا مستودع يف مصفح ونحاول تخزين قطع الغيار 
ذات االستهالك العايل بهذا املستودع، ليك تكون يف متناول يد املهتمن، 
ومن ثم فإننا نقوم من خالل هذا االتفاق برشاء بعض املواد وتخزينها، 
ألنه��ا ذات دورة تصنيعها يحتاج إىل وقت كب��ري، إضافة إىل ذلك لدينا 
تواص��ل تام ب�«آيرباص«ملعرفة كل منتجاته��ا، مام يوفر علينا الحصول 
عىل االستشارات والكتب الفنية إلكرتونياً »أونالين«، وعن طريق الربيد 

اإللكرتوين ألخذ الحلول ألي معوقات قد تعرتضنا يف أرسع وقت.

ما مردود توقيع هذه االتفاقيات والرشكات عى العنرص املواطن؟
نركز يف رشكة »جال« منذ تأسيسها قبل 7 سنوات عىل العنرص املواطن، 
فقبل س��نتتن تم اختيارنا الرشك��ة األوىل يف التوط��ن، وتم تكرمينا يف 
مؤمتر مبملكة البحرين، كأول رشكة عىل مس��توى دول مجلس التعاون 
الخليج��ي يف التوط��ن، حيث حصلنا ع��ىل الجائ��زة األوىل، من خالل 

تكرمينا يف مؤمتر وزراء العمل الذي انعقد هنا قبل سنتن.

ما نسبة التوطني يف الرشكة؟
بلغت نسبة التوطن يف »جال« %46 يف كل القطاعات؛ اإلدارية والفنية 
والطياري��ن، ونحن نركز عىل اس��تقطاب الكوادر املواطنة، س��واء التي 
تتمتع بخربات يف مج��ال عملنا، أو التي ال متتلك هذه الخربات، ونقوم 
بتدريبه��م وتأهيلهم، وقد تم توظيف عدد كبري م��ن متقاعد القوات 

املسلحة يف »جال«، فهم لهم األولوية.

ما العالقة بينكم وبني القوات املسلحة؟ 
نحن نعترب أنفسنا جزءاً ال يتجزأ من القوات املسلحة، فكلنا عسكريون، 
ونعت��رب خدم��ة القوات املس��لحة أولوية بالنس��بة لنا، ك��ام أنها هي 

املستخدم الرئييس ملنتجاتنا، ومن ثم عالقتنا وثيقة

قطاع الصيانة كيف ترى مستقبله؟
هناك منو كبري يش��هده ه��ذا القطاع، كام أن الطل��ب عليه كبري جداً، 
ولدينا خطة إلجراء رشاكات اسرتاتيجية مع كل الجهات املصنعة لقطع 
غيار الطائرات، ونسعى إىل إمتام رشاكات معهم، وتوفري املستلزمات غري 
املوج��ودة حالياً، مثل تطوير الورش، وجلب معدات الفحص واالختبار، 
وتحدي��ث البنية التحتية املوجودة الخاص��ة مبجال الصيانة، كام وقعنا 
االتفاقي��ات الالزمة يف هذا املجال، ونض��ع العنرص املواطن خالل هذه 
املسرية عىل سلم أولوياتنا، فأي اتفاقية نقوم بتوقيعها مع مورد رئييس 

ندخل فيها جزئية التدريب للمواطنن.

ما الذي مييز »جال«؟
يف »ج��ال« نقدم خدم��ات، يف مجال الطريان، ومعظ��م الرشكات التي 
تج��ري رشاكات مع القوات املس��لحة تلجأ إىل »جال« ملس��اعدة هذه 
الرشكات يف توفري الفنين واملهندسن، ألن هذه الطريقة توفر عليهم يف 

التكلفة، ومن ثم يستعينون بخدماتنا وموظفينا وفنيينا 
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تخض��ع الطائرة املقاتل��ة Rafale املتعددة األدوار 
لعمليات التحديث بص��ورة منتظمة بهدف زيادة 
فعاليته��ا وتس��هيل عملي��ات الدع��م واملس��اندة 
 F3R والصيان��ة. وم��ن املق��رر أن تدخ��ل الطائرة
Standard الخدمة الفعلي��ة يف عام 2018 بحيث 

تشمل التحسينات املهمة التالية:

دمج الصاروخ Meteor بصورة كاملة، وهو صاروخ 
يعمل مبحرك نف��اث ramjet-propelled مصمم 
للتصدي لكافة التهديدات املعروفة واملحتملة عند 

اعراض الهدف املعادي جوا.

إدخال املزيد من التحس��ينات عى وصلة البيانات 
L16 م��ن أجل رفع كفاءة عملية تبادل املعلومات، 
م��ع االحتف��اظ بإمكانية توافقها للعم��ل مع بقية 
الطائرات الفرنسية وطائرات دول التحالف األخرى.

دمج النس��خة SBU-54 املوجهة بالليزر من عائلة 
 the Hammer )Highly Agile, الص��اروخ 
 )Modular Munition Extended Range
)املتمي��ز بخف��ة حرك��ة العالية وانس��يابيه وطول 
مداه( دمجا كامال، األمر الذي يتيح إمكانية إطالق 
 laser الصاروخ باس��تخدام نظ��ام اإلدارة باللي��زر
designation management  يف أي مكان داخل 

مدى إطالق الصاروخ.

األريض  االصط��دام  لتجن��ب  آيل  نظ��ام  اعت��امد 
 automatic AGCAS system Automatic
Ground Collision Avoidance System الذي 
من شأنه أن يضع الطائرة Rafale يف وضع أفقي يف 
حال��ة رصد أي تهديد قد يعرض الطائرة لالصطدام 
ب��األرض CFIT  ويهدف النظ��ام إىل تنفيذ عملية 
تصحيح مس��ار الطائرة آليا عندم��ا يكون االرتطام 
ب��األرض وش��يكا ع��ن طري��ق اس��تخدام املناورة 
املعروفة »تقدم ثم اسحب عصا القيادة إىل األعى 
 roll and pitch up‘  »متخ��ذا الوضع املس��تقيم
to upright‘ manoeuvre يف غضون ثانيتني فقط 
دون أي تدخل من جانب قائد الطائرة. وتُعد هذه 

خطوة مهمة للحفاظ عى سالمة الطائرة.

تحس��ني نظام ال��رادار RBE2 مع إدخ��ال أوضع 
 Mode 5 and of an enhanced .تشغيل جديدة

Mode S IFF

إدخ��ال جيل جديد من خراطي��م التزويد بالوقود 
أثن��اء الط��ريان in-flight refuelling pod أثناء 
مهام متوين الطائرات بالوقود جوا التي يستخدمها 
 Landivisiau س��الح البحرية الفرنيس من محطة
البحرية الجوية، وم��ن عى منت حاملة الطائرات 
»ش��ارل ديجول«. اعتامد نظام التصويب 
Thales Talios الذي سيحل محل 
املعروف  الح��ايل  النظ��ام 
  Damoclès باس��م
الجي��ل  وه��ذا 
الجدي��د م��ن 
النظام  هذا 

سيتيح إمكانية االشتباك مع األهداف املعادية من 
عى مسافات أبعد وأطول، واالشتباك مع املركبات 
املتحركة  أو تعقب الس��فن بطريقة أس��هل ليال أو 

نهارا.

 GPS system تحس��ني نظام تحديد املواقع عامليا
لض��امن توافق��ه للعمل م��ع رشكاء حلف ش��امل 

األطليس )الناتو( بصورة أفضل.

SPECTRA تحسني نظام الحرب اإللكرونية

 Pod إدخ��ال أوضاع تش��غيلية جديدة ع��ى نظام
Reco NG recce

وق��د بدأ اختبار ه��ذه التحس��ينات الجديدة عى 
الطائرة F3R Standard يف شهر إبريل عام 2014، 
وسيس��تمر حت��ى أواخر ع��ام 2017 وه��و موعد 
الحص��ول ع��ى ترخي��ص وزارة الدفاع الفرنس��ية. 
 Dassault وقد بدأ املهندس��ون التابعون لرشك��ة
 Istres أول سلس��لة من االختبارات يف Aviation
فوق منصات ثابتة قبل تسجيل الرحالت التجريبية 
األوىل يف ش��هر يولي��و ع��ام 2014. وق��د أجريت 
االختب��ارات األولية عى نظام Meteor للتحكم يف 

النريان.

ومع ظهور الطائرة F3R Standard س��يتم تجهيز 
الطائ��رة املقاتلة Rafale املتع��ددة األدوار بأفضل 
مجموع��ة من أنظمة االستش��عار واألس��لحة التي 
أنتجتها الصناعة الفرنسية عى اإلطالق. وقد بدأت 
رشك��ة Dassault Aviation ورشكاؤها بالفعل يف 
العم��ل عى إدخ��ال املزيد من التحس��ينات خالل 
العقد القادم من أجل زيادة اإلمكانيات والقدرات 

.Rafale القتالية املميزة للطائرة املقاتلة

RAFALE F3R STANDARD بدء اختبارات الطائرة
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تم إيجاد دور مراقب الطريان املتقدم )FAC( يف الحرب 
العاملية الثانية، وتم تطويره أثناء النزاعات يف جنوب 

رشق آسيا، وبرز إىل املقدمة خالل العقد املايض يف 
عمليات التحالف كام هو الحال يف العراق وأفغانستان.

تتمث��ل املراقبة الجوية املتقدمة يف توفري التوجيه لطائرات الدعم 
الج��وي القري��ب )CAS( م��ن موقع متقدم  ع��ىل األرض، أو يف 
الجو، لضامن إصابة هجومها الهدف املقصود، ويف الوقت نفس��ه 
ال تصي��ب القوات الصديق��ة. ويتم تنفيذ ه��ذه املهمة من قبل 
مراقب الطريان املتقدم )FAC( أو مراقب حركة الطريان الهجومي 
املشرتك )JTAC( كام هو معروف يف القوات املسلحة األمريكية. 
 FAC / JTACs ورسعان ما يصل عدد املراقبن املدربن واملؤهلن

إىل 2000 وتأخذ أهميتهم يف االزدياد.

وقد أثبت��ت العمليات األخرية أن مراقب حركة الطريان الهجومي 
املش��رتك JTAC يحتاج أيض��اً إىل تدبري الدعم للق��وات البحرية 
والربية بش��كل مش��رتك مع القوات الجوية. فقد ولت األيام التي 
كان فيها مراقب الطريان املتقدم FAC مصدراً بالنس��بة إىل سالح 
الج��و فقط. أما الي��وم فقد أصبح الوضع أكرث تعقي��داً، وغالباً ما 
 JTAC يك��ون متع��دد الجنس��يات، ويتطلب مراقبن مش��رتكن
 FACمدربن تدريبا كامال “ولي��س مراقبي حركة جوية متقدمن

فحسب.

و يس��تخدم املراقبون املش��رتكون JTAC كمية كبرية من املعدات 
العالية التقنية والحديثة للغاية. ويتم توفري االتصاالت بواسطة عدة 
أجهزة السليك، قادرة عىل توفري ترددات عالية جداً VHF، وترددات 
فائق��ة UHF واتصاالت صوتية وبيانات بواس��طة األقامر الصناعية 

املتوافقة عرب قوات التحالف املنترشة.

ثاني��اً، يتم تجهيزه بنظام تحديد األه��داف بالليزر، وهو نظام ليزر 
قوي قادر عىل رسم الهدف موضع االهتامم، حيث يسمح للطائرات 
يف سامء املنطقة باس��تخدام معداته لرؤية نقطة استهداف الليزر. 
 JTAC كام س��يكون لديهم أيضا أنظمة تسمح للمراقبن املشرتكن
باملش��اهدة يف الوق��ت الحقيقي للفيديو املرس��ل م��ن الطائرات 

.)UAS( واألنظمة الجوية بدون طيار

ومع توس��عة دوراملراقبن فقد أصبحت املع��دات أكرث تعقيداً من 
أي وقت مىض، وتدعو الحاجة بالفعل إىل أساليب جديدة ومبتكرة 

.JTAC لتدريب املراقبن املشرتكن

وإذا مل تتواف��ر أنظمة محاكاة عالية الدقة يغدو التدريب والحفاظ 
ع��ىل ماقبن مش��رتكن JTAC مؤهل��ن عملية مكلف��ة ومعقدة، 
وأعامالً تس��تغرق وقتاً طويالً تتطلب تنسيقاً مفصالً مع العديد من 

ذوي العالقة.

وق��د اعتمدت رشكة Saab عىل خربتها الطويلة يف س��وق التدريب 
االف��رتايض وحزم��ة التدريب املش��رتكة عىل األس��لحة، حتى أصبح 
التدري��ب واملح��اكاة يتصديان لهذه التحدي��ات بنظامها للتدريب 

.)JFIST( باملحاكاة املشرتك عىل النريان

يعترب نظام التدريب باملحاكاة JFIST قابالً للتطوير وإعادة ش��كل 
التصميم من أجل مختلف العمالء ذوي االحتياجات املختلفة. فهو 
يوفر قواعد بيان��ات عاملية عالية الدقة ملناطق التدريب، يف جميع 
الظروف الجوي��ة، ليالً ونهاراً، بأكرث من 2000 جس��م بري وبحري 
وجوي متت محاكاتها. وتشمل السيناريوهات إدارة املجال الجوي، 
وإدم��اج األنظمة ب��دون طي��ار UAS واهداف محددة باألش��عة 
تح��ت الحمراء IR، وإضاءات وأنظمة استش��فاف، ومناطق هبوط 
املروحي��ات وتوجيه من املحطة. ويتم تك��رار جميع املعدات التي 
يس��تخدمها املراقب املش��رتك JTAC يف دور تنفي��ذي له بدقة  يف 
النظام إلعطاء املراقب JTAC “ذاكرة عضلية” مناسبة أيضا يف وضع 
تكتييك معقد ملح مع أس��لحة مش��رتكة وقوات زرقاء باإلضافة إىل 

إدارة املجال الجوي.

من األمثلة ع��ىل أدوار املدربن يف النظام: الطي��ار، مراقب الحركة 
الجوية املتقدم FAC( A(،  ومراقب الحركة املشرتك JTAC، مرصد 
الحري��ات الصحفي��ة، Romad، FO، FSO، Anglico، ومش��غيل 
أجهزة االستش��عار وكذلك موظفي ASOC وCAOC، ومس��ؤول 

التنسيق واالتصال الجوي، ومدير املعارك الجوية، ونقيب املعارك.

مت تطويره أثناء النزاعات يف جنوب شرق آسيا

Saab اعتمدت
على خربتها الطويلة 

يف سوق التدريب 
االفرتاضي واملشرتك 

على األسلحة

)FAC( يضمن إصابة األهداف املقصودة بدقة
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تعرض رشكة Finmeccanica-Alenia Aermacchi يف 
معرض ديب للطريان املنعقد يف ديب حاليا أحدث نسخة 

من طائرة النقل العمالقة MC-27J املتعددة املهام 
والقادرة عى تقديم الدعم واملساندة للقوات بفضل 

electro- تجهيزها بأنظمة استشعار إلكرو- برصية
 Orbital-ATK متقدمة ونظام املهام  optic sensors

ومدفع رشاش من عيار 30 ملليمر.

وتلك هي املرة األوىل التي يتم فيها عرض أحدث نسخة من الطائرة 
يف مع��رض دويل عام. وتتمي��ز الطائرة بصغر أجنحته��ا وبأجهزتها 
الحديث��ة األخرى التي تضاعف كفاءها وفعاليتها أكرث من أي وقت 
مىض، وهو ما يؤمن لها تفوقها عىل بقية منافساتها سواء من حيث 

األداء أو قلة تكاليفها.

ويف ضوء الحروب املعارصة ونوعية العمليات التي تنفذها أس��لحة 
الج��و املتعددة ملواجهة عدد كبري م��ن التهديدات مثل التنظيامت 
اإلرهابي��ة والحروب غري املتكافئة وحرب املدن، ميكن اعتبار طائرة 
النقل العمالقة MC-27J ،التي تتميز بدقتها وبنظام التس��لح الذي 
يجنبها تكبد الخسائر واألرضار الثانوية وبدقتها يف جمع املعلومات 
االستخباراتية وتنفيذ عمليات املراقبة واالستطالع باإلضافة إىل نظام 
التس��ديد الفائق األداء، ميكن اعتبارها من أفضل الخيارات املتاحة 
أمام أس��لحة الجو يف منطقة الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا، سواء 
من حيث الكفاءة أو الق��وة والفعالية. كام تتميز الطائرة بإمكانية 
ف��ك نظام امله��ام Orbital-ATK واملدفع الرش��اش يف وقت قصري 
للغاية، وإمكانية اس��تخدامها كطائرة نق��ل تكتيكية أو طائرة مهام 
خاصة لتقديم الدعم واملس��اندة الالزمن للقوات العسكرية وشبه 

العسكرية أو اتنفيذ عمليات الدفاع املدين.

وتُع��د الطائ��رة MC-27J طائ��رة جدي��دة متعددة امله��ام، وهي 
مصممة عىل غرار طائرة النق��ل C-27J Spartan القوية والفائقة 
األداء التي أنتجتها رشك��ة Alenia Aermacchi اإليطالية. وقد تم 
تطوير الطائرة وتس��ويقها بالتعاون املش��رتك مع رشكة ATK التي 
تُع��د من أكرب الرشكات العاملية الرائدة يف مجال األس��لحة الدفاعية 

مثل الذخرية وأنظمة املدافع الرشاش��ة. والطائرة MC-27J مجهزة 
 roll-on/roll-off بحيث تكون قادرة عىل شحن املركبات املدولبة
system approach وهو م��ا مينحها قدرا كبريا من املرونة. وتفخر 
الطائ��رة MC-27J بدورها الرئي��يس كطائرة نقل تتمتع بس��معة 
عاملي��ة من حي��ث األداء والقدرة ع��ىل املناورة ونق��ل الحموالت 
الضخمة، باإلضاف��ة إىل القدرة عىل اإلق��الع والهبوط فوق املدارج 

الجوية غري املمهدة.

وتتميز الطائرة MC-27J بقدرتها عىل التكيف وإعادة تهيئتها وخفة 
حركتها، وتُعد وسيلة غري مكلفة ألداء عدد ال يُحىص من املهام املجوقلة 
املتعددة التي يؤديه��ا اليوم عدد كبري من الطائرات املتخصصة. كام 
أن باالت الش��حن kits/pallets  الخاصة بالطائرة مصممة بحيث ال 
يحتاج األمر إىل تعديل هيكلها إال يف أضيق الحدود، كام تتميز بخفض 
التكاليف بصورة أكرب من أي طائرة أخرى من فئتها. والطائرة مزودة 
 advanced sensor suite بحزمة من أنظمة االستش��عار املتقدم��ة
 Command and التي متنحها قوة إضافية مثل القيادة والس��يطرة
Control )C2( وجمع املعلومات االستخباراتية واملراقبة واالستطالع 
intelligence, surveillance and reconnaissance )ISR(، عالوة 
ع��ىل وصلة بيانات فورية real-time datalink والقدرة عىل توجيه 
النريان املبارشة وغري املبارشة بدقة ش��ديدة لتقليل الخسائر واألرضار 
الثانوية. وتعترب كل أنظمة االستش��عار واالتصاالت وأنظمة التس��لح 
م��ن أحدث األنظمة، األمر الذي يخت��رص الوقت واملخاطر املصاحبة 

لعملية اإلحالل والتطوير.

ألول مرة  يتم عرضها يف معرض دويل عام

»MC-27J« دبي للطريان« يشهد أحدث نسخة من«

تتمتع بالقدرة على 
اإلقالع والهبوط فوق 

املدارج اجلوية غري 
املمهدة
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وقعت رشكت��ا توازن للصناعات الدقيقة – التابعة لرشكة اإلمارات 
للصناعات العسكرية والتي تتخذ أبوظبي مقرا لها – و بوينج عقد 
إنتاج مكونات معدنية دقيقة يف منش��آتها قيد التشييد يف أبوظبي 

الستخدامها يف تصنيع الطائرات التكتيكية. 

وي��أيت توقيع العقد - عىل هامش معرض ديب للطريان - يف أعقاب 
االتفاقي��ة التي تم التوقي��ع عليها بن ت��وازن للصناعات الدقيقة 
وبوين��ج إبان معرض ديب للطريان 2013 والتي أبرمت تحت مظلة 
برنام��ج الت��وازن االقتص��ادي لدولة اإلمارات وال��ذي يرشف عىل 

تنفيذه مكتب برنامج التوازن االقتصادي . 

وأكد كريستوفر شادويك الرئيس والرئيس التنفيذي لرشكة بوينج 
للدفاع والفضاء واألم��ن .. أن هذا العقد يأيت إنطالقا من الرشاكة 
الوطيدة ب��ن الرشكتن وهو ميثل الخطوة األوىل نحو تعاون أوثق 
ب��ن رشكتن كبريت��ن هام بوينج وتوازن للصناع��ات الدقيقة – يف 
مجاالت التصنيع الدفاعي وصناعات الطريان . وأعرب عن سعادته 

بالنمو الذي تشهده العالقات بن الرشكتن . 

و يسهم برنامج التوازن االقتصادي بشكل حثيث - منذ تأسيسه عام 
1992 - يف توجهات التنويع االقتصادي يف دولة اإلمارات عرب إقامة 
مشاريع مش��رتكة يف القطاعات الحيوية بالدولة. ويرتبط الربنامج 
برشاكات مع الرشكات واملؤسس��ات العاملية كام يقوم باستقطاب 
االس��تثامرات والتكنولوجيا الحديثة للدولة والتي بدورها تس��هم 
يف توفري فرص العمل يف املجاالت املس��تندة عىل املعرفة ملواطني 

الدولة ويف إيجاد فرص لألعامل للرشكات واملؤسسات الوطنية. 

وأس��هم الربنام��ج خ��الل األعوام األربع��ة املاضية يف اس��تقطاب 
إستثامرات أجنبية مبليارات الدراهم والتي أدت إىل توفري أكرث من 
ألف وظيفة ملواطني الدولة ومهدت الطريق لقيام بعض من أكرب 

الرشكات الدفاعية يف املنطقة. 

وتعم��ل توازن للصناع��ات الدقيقة مبوج��ب االتفاقية املوقعة يف 
2013 عىل إقامة منش��أة جديدة إلنت��اج مكونات معدنية دقيقة 
التصني��ع لصناعات الطريان والصناعات الدفاعية . وس��وف تقوم 
املنش��أة بإجراء املعالجات الكيميائية الالزمة للمكونات املعدنية 

من أجل تعزيز كفاءة أدائها . 

وأعرب الدكت��ور فيليب لوي��س الرئيس التنفي��ذي لرشكة توازن 
للصناعات الدقيق��ة عن اعتزازه باملس��توى املتقدم الذي وصلت 
إلي��ه الرشكة خالل الثالثة أعوام املاضية يف مجال تصنيع املكونات 

الخاصة بصناعات الطريان. 

وأضاف أن إرس��اء ه��ذا العقد الهام من بوين��ج عىل رشكة توازن 
للصناع��ات الدقيقة يأيت إعرتاف��ا بالكفاءات وامليزات التنافس��ية 
الكبرية التي تتمتع بها الرشكة. وعرب الرئيس التنفيذي لرشكة توازن 
للصناعات الدقيقة عن ثقته يف أن التعاون مع رشكة بوينج يف هذا 
املرشوع س��وف يعزز من إمكانيات الرشكة ويرسخ لرشاكة متينة 

ودامئة بن توازن للصناعات الدقيقة وبوينج.

توازن للصناعات الدقيقة تنتج املكونات املعدنية لطائرات بوينج
إقامة منشأة جديدة 

إلنتاج مكونات 
معدنية دقيقة 

التصنيع لصناعات 
الطريان والصناعات 

الدفاعية

وقعت رشكتا توازن للصناعات الدقيقة - التابعة لرشكة اإلمارات 
للصناع��ات العس��كرية – وفينميكانيكا ألينيا إيرم��ايك االيطالية 

اتفاقية للتعاون يف إنتاج مكونات هياكل الطائرات املدنية. 

وتتطل��ع الرشكتان من خالل االتفاقي��ة للعمل عىل إنتاج وتوريد 
أربع��ة مكونات لهياكل األملونيوم للطائرات من طراز إيه يت آر – 
72 فيام متثل االتفاقية الخطوة األوىل لرشاكة طويلة األمد بن 

الرشكتن يف تصنيع مكونات هياكل الطائرات. 

وكانت ت��وازن للصناعات الدقيقة قد س��لمت مؤخ��را ألينيا 
إيرم��ايك أول دفعة م��ن املكونات التي ت��م تصنيعها يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. 

وميثل هذا التعاون نقلة كبرية لقطاع صناعات الطريان يف دولة 
اإلم��ارات و يؤكد القدرات التي تتمتع به��ا توازن للصناعات 
الدقيقة والتي تؤهلها إلدخال أحدث وسائل تصنيع املكونات 

املعتمدة عامليا. 

ورحب مط��ر الرميث��ي الرئي��س التنفيذي لوح��دة التطوير 
الصناع��ي يف مجلس الت��وازن االقتصادي بتوقي��ع االتفاقية .. 
مضيف��ا أنها متثل نجاح��ا جديدا لقطاع صناع��ات الطريان يف 

دولة اإلمارات. 

وأكد أن الرشاكة بن توازن للصناعات الدقيقة وفينميكانيكا ألينيا 
إيرم��ايك تدلل عىل ريادة قطاع صناعات الطريان يف الدولة خاصة 
وأن املكونات الجديدة س��يتم إنتاجه��ا يف دولة اإلمارات وللمرة 

األوىل يف املنطقة ككل. 

وت��أيت االتفاقي��ة مثرة لتنفي��ذ برنامج التوازن االقتص��ادي لدولة 
اإلم��ارات و الذي يهدف لتش��جيع الرشاكات وإقامة املش��اريع 
املش��رتكة بن ال��رشكات اإلماراتية وال��رشكات الصناعية العاملية 
مام يؤدي بدوره لقيام قطاع راس��خ للصناعات الدفاعية يف دولة 

اإلمارات. 

يذك��ر أن برنامج التوازن االقتصادي وال��ذي يرشف عىل تطبيقه 
مجلس التوازن االقتصادي يسعى لتوفري فوائد اقتصادية وتجارية 
من برنامج املشرتيات الدفاعية اإلمارايت وذلك يف إطار املبادرات 
الرامي��ة للتحديث وتوفري أحدث األنظم��ة والحلول ومبا يضمن 

نقل املعرفة والتكنولوجيا واالستدامة. 

و قطعت ال��رشكات اإلماراتية العاملة يف قطاع التصنيع الدفاعي 
ش��وطا بعي��دا يف التطور مب��ا توفره م��ن أنظم��ة رادار متطورة 
وطائرات دورية تحمي أجواء الجزي��رة العربية ومن تكنولوجيا 
متقدم��ة لألق��امر الصناعية إىل أنظم��ة االتصاالت العس��كرية 

وأنظمة اإلنرتنت باملوجة العريضة. 

االتفاقية ثمرة 
لتنفيذ برنامج 

التوازن االقتصادي 
لإلمارات

»توازن« و»فينميكانيكا« توقعان اتفاقية إلنتاج هياكل الطائرات 
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تشارك مؤسسة ديب لخدمات 
املالحة الجوية )dans( ألول 
مرة يف معرض الطريان بديب 

بجناح خاص، عى الرغم 
من أنها املسؤولة عن إدارة 

ومراقبة الطائرات التي تؤدي 
العروض خالل أيام املعرض، 
منذ انطالقه يف دورته األوىل 

عام 1989، بهدف تعريف 
املشاركني والجمهور بآليات 

عمل املؤسسة يف مجال 
املالحة الجوية، حسب ما 

أكده نيلز سفان نائب الرئيس 
االسراتيجي للمؤسسة، 

مضيفاً أن “ديب لخدمات 
املالحة الجوية« هي املزود 

الرسمي لخدمات املالحة 
الجوية إلمارة ديب واإلمارات 

الشاملية.

وذكر سفان أن عدد العروض الجوية 
الت��ي ت��ؤدى يف كل ي��وم م��ن أي��ام 
املع��رض يبلغ 15 عرض��اً، مبا يفيد أن 
ع��دد الع��روض س��يصل خ��الل أيام 
املعرض ال�5 إىل 75 عرضاً، منوهاً بأن 
أبرز الدول املش��اركة يف العرض دولة 
واململكة  املتح��دة،  العربية  اإلمارات 
املتحدة، والواليات املتحدة األمريكية، 

وإيطاليا.

ويتوق��ع أن تزيد حرك��ة الطائرات من 
وإىل دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل 5100 رحلة يومياً بحلول عام 
2030، مش��رياً إىل أن العام ش��هد خالل عام 2014 سفر 70.4 مليون 

مسافر إىل أكرث من 270 جهة.

وأض��اف أن مؤسس��ة ديب لخدمات املالحة الجوي��ة توفر خدمات 
املالحة الجوية لش��بكة عاملية يبلغ عدد أعضائها 140 رشكة طريان 
عىل مس��توى العامل، كام ش��هدت حركة املالحة الجوية يف ديب منواً 
كبرياً عىل مدى الس��نوات العرش املاضية بنس��بة %85، ومتوس��ط 
حرك��ة املالح��ة الجوية يف الس��اعة يف أوقات ال��ذروة يف مطار ديب 
الدويل، والتي تم إدارتها من قبل املؤسسة يف الربع املايض ، بلغ 33 

حركة وصول، و36 حركة إقالع.

وق��ال: إن قطاع الطريان أصبح عنرصاً أساس��ياً يس��اهم يف اقتصاد 
الدولة، ومن املتوقع أن تنمو مساهمة هذا القطاع يف إجاميل الناتج 
املحيل إلمارة ديب من %27 يف عام 2013 إىل %37.5 يف عام 2020، 
منوهاً بأن فريق مؤسس��ة ديب لخدم��ات املالحة الجوية يدير أكرب 

.A380 أسطول طائرات من طراز

ومنذ تأس��يس مؤسسة ديب لخدمات املالحة الجوية "دانز"، يف عام 
1967، وحتى أن أصبحت مؤسس��ة مس��تقلة برئاس��ة سمو الشيخ 
أحمد بن س��عيد آل مكتوم، اس��تطاعات "دانز" أن تقدم خدمات 

استثنائية بنجاح من خالل إدارتها للمجال الجوي.

وتس��هم “دانز” يف عملية النمو الهائل والرسي��ع يف قطاع الطريان 
يف دولة افامرات العربية املتحدة بش��كل ع��ام، ويف إمارة ديب عىل 
وج��ه الخصوص، وه��ذا من خالل التطور والعمل عىل التوس��ع يف 
مج��ال املالحة الجوية للقدرة عىل اس��تيعاب الزيادة املس��تمرة يف 

حركة الطريان.

واس��تطاعت املؤسس��ة توفري هذه الخدمات من خالل اس��تخدام 
أح��دث التقنيات املبتك��رة والخربات املتع��ددة يف عمليتها لتقدم 

خدمات آمنة ذات كفاءة عالية.

75 عرضًا جويًا خالل أيام "دبي للطريان" 

“دبي خلدمات املالحة اجلوية” توفر خدماتها 
لـ140 شركة طريان على مستوى العامل

%85 زيادة يف 
املالحة اجلوية بدبي 

يف 10 سنوات 

حركة الطائرات من 
وإىل اإلمارات تبلغ 

5100 رحلة يوميًا 
بحلول عام 2030
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أنظمة غري مأهولة مناسبة متامًا 
لألحوال الصحراوية

كانت إح��دى الرحالت التجريبية الناجحة للطائرة بدون طيار من 
ط��راز Shadow M2 يف ظ��روف بلغت درجة الح��رارة فيها 116 

درجة فهرنهايت.

تعد حل��ول الطريان ب��دون طيار من رشكة تكس��رون سيس��تمز 
Textron Systems مناس��بة متاماً لألح��وال الصحراوية يف الرشق 
األوس��ط، ومتتلك الرشكة خربة عمرها عرش س��نوات يف مثل هذه 
األحوال القاسية وبأدىن مستوى من الدعم، وفقاً ملا رصح به كيفني 

كينيدي، نائب رئيس الرشكة لألعامل واملبيعات الدولية.

 قال كينيدي يف مقابلة مع مجلة درع الوطن إنه تم استخدام طائرات 
 Shadow Tactical   تكس��رون سيس��تمز بدون طيار من طراز
Unmanned Aircraft System TUAS يف كل م��ن الوالي��ات 
املتحدة وأسراليا وإيطاليا والسويد، غري أن هذه األنظمة متوافقة 

متاماً مع األحوال الصحراوية يف منطقة الرشق األوسط.

»متتلك رشكة تكس��رون سيس��تمز – التي تش��ارك يف معرض ديب 
للطريان – أكرث من مليون ساعة طريان للطائرات بدون طيار. وعى 
الرغ��م من تصنيع هذه الطائرات يف الوالي��ات املتحدة األمريكية 
فإنها تتمتع بخربة يف الطريان يف بيئات قاسية يف زمن الحرب، مبا يف 
ذلك الطريان من قواعد ال يتوافر فيها سوى الحد األدىن من الدعم. 
وكان معظم هذه املواقع القاس��ية يف العراق وأفغانس��تان وبضع 

دول رشق أوسطية أخرى.

»ال يوجد لدي أدىن ش��ك يف أن طائراتن��ا بدون طيار تتميز باألداء 
الجي��د يف الظروف الصحراوية؛ ألنها متتلك أكرث من عرش س��نوات 
من الخربة. أضف إىل ذلك أن إحدى الرحالت لتجريبية يف الطريان 
لطائرتنا بدون طيار Shadow M2 سجلت طرياناً يف ظروف بلغت 
درج��ة الحرارة فيها 116 درجة فهرنهاي��ت يف ذلك اليوم الصيفي 

الحار يف يوما بوالية أريزونا.”

وأض��اف كيني��دي أنه يعتق��د أن الطل��ب عى الطائ��رات بدون 
طيار س��يتزايد عرب العامل كام تزايد الطلب ع��ى الطريان بطيار يف 
العرشيني��ات والثالثينيات من القرن املايض. وس��وف يكون حافز 
النم��و يف الطلب أقوى ما يكون يف املناطق التي تتعرض للضغوط 

الجيوسياسية.

وفيام يتعلق بتأث��ري تكوين فرق من الطائرات بطيار وبدون طيار 
MUMT عى املفاهيم التش��غيلية العملياتية يف املس��تقبل، قال 
كينيدي إن ذلك فرع من مجموعة أعم من الواجهات التش��غيلية 
املواكب��ة لع��رص املعلوم��ات. “يوجد ث��الث من ه��ذه الواجهات 
املرابطة: واجهة بني آلة وآلة، وواجهة بني اآللة واإلنسان، وواجهة 
بني إنس��ان وآلة. والواقع أن هذه الواجهات الثالث تسهم يف تغيري 

الواجهة بني اإلنسان وعامله يف كل يوم.

وقال أيضاً إن تش��غيل النظام غري املأه��ول يف جميع أنحاء العامل 
قد أعطى دروسه وعربه الخاصة. “سوف يتعرض مستقبلنا للتغيري 
متاماً كام حصل ملاضينا، وقد س��معت آخرين يقولون هذا، وسوف 
يك��ون الفرق الوحيد ه��و رسعة التغيري التي س��تنزايد. ليس هذا 
مجرد ش��عور، بل ه��و حقيقة الدافع وراءها ه��و رسعة التغريات 

التقنية يف تكنولوجيا املعلومات والعامل املرابط الذي أوجدته.”

وأض��اف كينيدي إن تكس��رون كينيدي - ش��أنها ش��أن أي مزود 
للخدم��ات – تتكي��ف بالفعل ليك تفي باحتياج��ات العميل. “إن 
املعرفة القامئة عى التجربة هي العنرص الرئييس الرضوري للتعامل 
مع هذا التحدي. يس��تطيع كثريون تجميع منصة يتم التحكم بها 
عن بعد، ولكن تكسرون سيستمز متتلك أكرث من مليون ساعة من 
املعرفة التجريبية يف تش��غيل األنظمة غري املأهولة. وقد ش��ملت 
ه��ذه املعرفة والخربة الت��ي ال نظري لها بعضاً من أقىس البيئات يف 
العامل، ونحن نس��تخدم هذا كعنرص نطبق��ه مبارشة مع كل عميل 

تلتقيه.”

“تتضمن معرفت��ي التجريبية عمليات يف ميدان املعركة يف العديد 
م��ن املواقع والبيئات الدولية. وإن��ه ملن دواعي رسوري أن أطبق 

تلك الخربات كجزء من فريق رشكة تكسرون سيستمز.”
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 TPS-77 طلبيات شراء للرادار املتعدد األدوار
وأنظمة Q-53 من صنع لوكهيد مارتن

ت��م خالل الش��هر املايض بي��ع إصدار جديد م��ن الرادار املتع��دد املهام 
 TPS-77MRR إىل التفي��ا. وقد تم تصميم )TPS-77 )TPS-77 MRR
الس��تهالك القدرة املنخفض��ة للغاية، وهو أفضل من��وذج من خط إنتاج 
TPS-77 الناج��ح لدى رشك��ة لوكهيد مارت��ن Lockheed Martin من 
حيث س��هولة النقل. وميكن تثبيت منوذج التفيا م��ن هذا الرادار العايل 
الداء عىل ش��احنة لتش��غيله يف مواقع غري مجهزة أو إنزاله لالستخدام يف 

مواقع ثابتة.

وتس��مح تقنية املسح املفرد املتعدد األدوار يف الرادار للمشغلن  باختيار 
أدوار مح��ددة للرادار، مثل مراقبة الطريان املنخفض املس��توى والطويل 
أو املتوس��ط املدى )مبا يف ذلك اكتشاف املروحيات( يف قطاعات محددة. 
وحينام يدور الرادار خالل كل عملية مسح بزاوية 360 درجة، فإن النظام 
ينضبط آلياً مبا ينس��جم مع املهمة التي يختارها املش��غل. وميكن إجراء 
التغيريات بسهولة إن تم تحريك النظام أو تغريت املهمة، وبعد ضبطه ال 
تدعو الحاجة إىل أية عملية إدخال أخرى للمعلومات من جانب املشغل. 

وكام هو الحال يف رادارات TPS-77 املنتجة حالياً وبقية رادارات لوكهيد 
مارتن األخرى من الجيل الجديد، يس��تخدم رادار TPS-77MRR تقنية 
نرتي��د الغاليوم Gallium Nitride GaN، وق��د تم تركيب هذه التقنية 
بالفع��ل وجرى اختبارها يف ال��رادارات العاملة. وتعت��رب جميع التقنيات 
الجديدة امل��وردة يف الرادارات املتعددة امله��ام متوافقة بأثر رجعي مع 

األنظمة املستخدممة ميدانياً حول العامل.

وق��د أنتجت لوكهيد مارتن وتقوم بصيانة أكرث م��ن 175 رادار للمراقبة، 
وجميعها يتم تش��غيلها حول العامل لكشف األهداف يف مديات تصل إىل 
250 ميالً عىل مدار الس��اعة. وتتميز هذه الرادارات بقدرتها عىل العمل 
دون مشغلن، وقد تم تششغيل عدد كبري منها عىل مدى عرشات السنن 
يف مناطق قاسية ونائية ويف مسافة بعيدة عن البيئات الصالحة للتشغيل.

مل يح��دث أبداً أن ت��م إخ��راج رادار Lockheed Martin FPS-117 أو 
TPS-77 أو TPS-59 من الخدمة، وتستمر األنظمة يف العمل بعد وقت 

طويل من انتهاء دورتها الحياتية األصلية البالغة 20 عاماً.

ق��ال بوب س��تيلامك، مدي��ر برنامج Q-53 ل��دى رشكة لوكهي��د مارتن: 
“يس��تطيع الجنود نرش نظام Q-53 محموالً عىل شاحنة وتحديد مصدر 
نريان العدو برسعة. لقد قامت رشكة لوكهيد مارتن بتس��ليم 55 نظاماً إىل 
الجي��ش األمرييك وهي تضمن حامية متطورة ومؤكدة للجنود يف الوقت 

الذي هم بأشد الحاجة إليها.”

ميك��ن توجي��ه نظام Q-53 تلقائياً وتش��غيله عن بع��د بزاوية 90 درجة 
أو 360 درجة، ويتم تش��غيله من جهاز حاس��وب محمول أو من مركبة 

القيادة التي تتميز بضبط الجو الداخيل، واملجهزة تجهيزاً كامالً.

من��ذ فوز رشكة لوكهيد مارت��ن بعقد لتطوير الرادار Q-53 يف عام 2007، 
ف��ازت الرشكة بأربعة عقود إضافية وقامت بتس��ليم 55 نظاماً يف الوقت 
املحدد وضم��ن ميزانية الجيش األمرييك. وم��ن املتوقع أن مينح الجيش 
عق��د إنت��اج كامل معدل يف أوائل ع��ام 2016، يتضمن إنت��اج 77 نظاماً 

إضافياً متوقعاً.
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تس��تعرض إدارة الدف��اع امل��دين يف ديب طائرة “جت ب��اك”، خالل 
معرض الطريان بديب 2015، وتستخدم هذه الطائرة يف إنجاز الكثري 
من مهام، وعىل رأس��ها تقييم وقياس الحوادث يف املاكن املفتوحة، 

إضافة إىل عمليات التدخل الرسيع، وغريها.

رصح بذلك املقدم خبري طيار عثامن محمد أهيل مدير مركز الدفاع 
املدين بالسطوة، حيث أوضح ان هذه الطائرة، والتي أطلقت عليها 
إدارة الدفاع املدين بديب اسم “املستكشف الطائر”، تخضع يف الوقت 
الحارض للتجريب الذي يس��تمر حتى بداي��ة العام املقبل )2016(، 

حيث من املتوقع أن تدخل الخدمة الفعلية يف هذا التوقيت.

ونوه أهيل بأن الطائرة تس��تطيع الطريان برسعة 50 كم/ الس��اعة، 
وتحلق عىل ارتفاع 5 آالف قدم، وتواصل الطريان ملدة ساعة كاملة، 
وكذلك فإنها تستخدم الوقود العادي للتشغيل، مؤكداً أن استخدام 
هذه الطائ��رة يخفض الوقت املس��تخدم يف إنج��از املهام املنوطة 

بالدفاع املدين بنسبة %90 عىل األقل.

وأض��اف: أدخ��ل إدارة الدف��اع املدين ب��ديب طائرة واح��دة، وهي 
املعروضة حالياً يف معرض ديب للطريان، وتستهدف إدخال 3 طائرات 
أخرى من هذا النوع من الطائرات خالل املرحلة املقبلة، مشرياً إىل 

ان سعر الطائرة يبلغ 200 ألف دوالر.

وأوض��ح املقدم خبري طيار عثامن محمد أه��يل أنه تم توفري جهاز 
محاكاة للتدريب عىل قيادة هذه الطائرة قبل اس��تخدامها بش��كل 

فعيل، ويتم يف الوقت الحارض تدريب املعنين باستخدامها. 

وذك��ر أن مش��اركة الدفاع امل��دين مبعرض ديب للطريان يس��تهدف 
أمري��ن؛ أحدهام لتأمن الس��المة، فإدارة الدفاع امل��دين بديب تعد 
الجهة املس��ؤولة عىل األمن والسالمة به، وثانيهام أن اإلدارة ترغب 

يف عرض آلياتها املستحدثة، والتي تعتمد عىل اإلبداع واالبتكار. 

طائرة بـ 200 ألف دوالر تخفض زمن اإلجناز بنسبة 90%

الطائرة تخضع 
للتجريب ملدة 4 

أشهر ويستخدم 
معها جهاز حماكاة

إدخال 3 طائرات 
من هذا النوع خالل 

املرحلة املقبلة

“املستكشف الطائر” يف الدفاع املدين 2016
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أكد صالح املحرزي رئيس مجلس إدارة رشكة “فايرت” 
لتصنيع الهدايا يف املجال العس��كري، أن معرض ديب 
للط��ريان يعد منصة ك��ربى لعرض آخ��ر ما توصلت 
إليه الصناعات الحديثة وخدمات الصيانة والتدريب 
يف مج��ال الطريان، ك��ام يتيح الفرصة أم��ام الكوادر 
املواطنة املبدعة يف هذه املجاالت، حيث يسهل لهم 
التعرف إىل األفكار التصنيعية يف املجاالت العسكرية، 
ويدعم إبداعاتهم وابتكاراتهم ليعرف الجمهور الزائر 

واملشاركن يف املعرض عليها.

وأض��اف أن كصاحب رشكة إماراتية بنس��بة 100% 
يح��رص ع��ىل املش��اركة يف املعرض بش��كل دوري، 
لعرض منتجات رشكته التي تقوم بتصنيع مجس��امت 
الطائرات حس��ب الطلب، منوهاً ب��أن أحجام هذه 
املجس��امت تصل إىل حجم الطائ��رة الكبرية العادي 
)121(، وتش��هد منتج��ات الرشك��ة طلب��ات وإقباالً 
كبريي��ن من قب��ل العديد م��ن ال��رشكات والجهات 
الحكومية، مثل القوات املس��لحة، والرشطة والطريان 

املدين، وغريها.

وأفاد املحرزي أن رأس��امل الرشكة يزيد عىل مليوين 
دره��م، ومقرها الرئييس يف إمارة أبوظب��ي، ولها فرعان أحدهام 
يف إمارة ديب، واآلخر يف اململكة العربية الس��عودية، وتس��تهدف 
الرشك��ة عىل مدار 10 س��نوات، منذ انطالقها، اس��تقطاب ودعم 

الكوادر اإلماراتية، وخاصة من الشباب الطموح واملبدع يف مجال 
تصني��ع الهداي��ا العس��كرية، كالطائرات واملدرع��ات والدبابات 

واآلليات األخرى. 

صالح احملرزي: 
املعرض فرصة 

كبرية لتبادل 
األفكار املبدعة 
بني املشاركني 

والزائرين

تعد منوذجًا إلبداع 
الشباب اإلماراتي

»فايرت« تستعرض منتجاتها من الهدايا العسكرية

وقع��ت "رويال جت" رشك��ة الطريان الخاص الرائدة عى مس��توى 
الرشق األوسط ورشكة ’لوفتهانزا تكنيك أيه جي‘عن إبرامهام اتفاقية 
حول تنفيذ التصاميم الداخلية لطائرتني من طراز بوينج بزنس جت 

-BBJ 700 737 وذلك عى هامش معرض ديب للطريان 2015. 

وسيتم االنتهاء من كال املرشوعني يف موقع رشكة ’لوفتهانزا تكنيك‘ 
لخدمات طائ��رات كبار الش��خصيات مبدينة هامب��ورغ األملانية، 
وس��يتم تس��ليم الطائرة األوىل يف الربع الثالث من العام القادم، 

بينام سيتم تسليم الطائرة الثانية يف الربع األخري من العام ذاته.

وقام��ت رشكة ’إديس دوريت‘، التي تتخذ م��ن نيويورك مقراً لها 
واملعروف��ة بتصاميمها األنيقة واملبتكرة، بأعامل التصميم الداخيل 
للطائرتني. وستتميز كال املقصورتني بطابع عرصي فريد مع تصميم 
مذهل للس��قف. ويش��تمل التصميم املعد لكبار الشخصيات عى 
غرف��ة نوم رئيس��ية خاصة مصحوبًة بحامم رئي��يس بتجهيز كامل، 
فض��الً عن ردهة كبرية، ومناطق مخصصة لدرجة األعامل والدرجة 
السياحية. كام س��يتم تجهيز الطائرتني بأحدث تقنيات االتصاالت 
والرفي��ه لتلبية حاج��ات قاعدة العمالء الحرصي��ة لرشكة ’رويال 

جت‘. وتتسع كل واحدة من الطائرتني ملا يقارب 34 مسافرا.

وبهذه املناس��بة، ق��ال الكابنت باتري��ك جوردن،الرئي��س واملدير 
التنفيذي باإلنابة لرشكة "رويال جت": »متثل ’رويال جت‘ منوذجا 

يحت��ذي به لرشكات الط��ريان الخاص يف املنطق��ة. ويتمثل هدفنا 
يف أن نصب��ح منوذجا مله��ام لرشكات الطريان العاملي��ة التي تقدم 

الخدمات لكبار الشخصيات«.

وأضاف: »يعك��س النمو والنج��اح املتواصل للرشك��ة متانة رؤية 
وقي��ادة رئيس مجلس اإلدارة معايل الش��يخ حمدان بن مبارك آل 
نهيان، ومجلس اإلدارة، واملساهمني، وجهود أكرث من 400 موظف 
لرشكة ’رويال جت‘ ممن يقدمون أفضل الخدمات كل يوم. وتؤكد 
رشاكتن��ا مع’لوفتهانزا تكنيك‘ حرصنا املتواصل عى تعزيز خدماتنا 

املتميزة والحائزة عى العديد من الجوائز العاملية«.

وبدوره، ق��ال والر هريدت، نائب الرئي��س األعى لحلول طائرات 
الش��خصيات الهامة وكبار املسؤولني يف ’لوفتهانزا تكنيك أيه جي‘: 
»نح��ن فخ��ورون للغاية الختيارن��ا من قبل رشك��ة ’رويال جت‘، 

ومنحنا الفرصة لتجسيد تصميم ’إديس دوريت‘ املذهل«.

وتشغل ’رويال جت‘ حالياً 6 طائرات بوينج بزنس جت، ما يجعل 
منها أكرب مش��غل  مس��تقل لطائرات بوين��ج بزنس جت يف العامل. 
وبع��د االنتهاء م��ن عملية التجهيز الداخيل، س��تقوم الرشكة التي 
تتخ��ذ من أبوظبي مقراً لها، بإضافة هاتني الطائرتني إىل أس��طولها 
الحايل. وقريباً، س��يكون مبقدور عم��الء ’رويال جت‘ تجربة هذه 

الطائرة األنيقة.

»رويال جت« تنفذ التصاميم الداخلية لـ »بوينج بزنس جت -737 700«
6 طائرات بوينج 
بزنس جت حتت 

تشغيل »رويال جت« 
حاليًا
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كتبت - راية املزروعي

تس��تعرض رشكة الرثي��ا لالتصاالت ع��دد من أجهزة 
االتصاالت الجوية، خالل فعاليات  معرض ديب الدويل 
للط��ريان 2015، ال��ذي تش��ارك فيه ألول م��ره منذ 
تأسيس��ها 1977، وتعترب رشكة الرثي��ا لالتصاالت أول 
رشكة قامت بتطبيق نظام اجلب جهازك الخاص عن 
طريق ابتكار أجهزة السات سليف، وقد تم بيع أكرث 
م��ن 700000 وحدة هاتفية من��ذ انطالقها، كام إنها 
أول مش��غل لالتصاالت الفضائي��ة يف دولة اإلمارات، 
الرثيا رائ��دة لخدمة التواصل ع��رب الهواتف املتنقلة 
والرس��ائل النصية وخدمة البيانات باستخدام األقامر 
الصناعي��ة لثلثي املنطق��ة الجغرافي��ة يف العامل، عرب 
161 دول��ة، م��ن أربعة رشكات يف الع��امل فقط توفر 
خدم��ة االتص��االت املتنقل��ة عرب األق��امر الصناعية، 
توفر ش��بكة الرثيا املتفوقة اتصاالت واضحة وتغطية 
دون انقط��اع ع��ن طريق األقامر الصناعي��ة، وعاملياً 
من خالل خدمات التج��وال الدولية بالنظام العاملي 
لالتص��االت املتنقل��ة ج��ي اس ام GSM وهي ميزة 

فريدة للهواتف التابعة لها، كام توفر حلول االتصاالت اإلبداعية 
يف العديد من املجاالت ومنه��ا قطاعات الطاقة والبث واإلعالم 
والخدمات البحرية واالس��تخدامات العسكرية واملنظامت غري 
الحكومية العاملة يف مجال األعامل اإلنس��انية. تؤكد الرثيا عىل 

اسرتاتيجيتها الرامية إىل دعم دولة اإلمارات يف جميع احتياجاتها 
الحالية واملس��تقبلية يف مج��ال الفضاء، وتؤك��د رشكة الرثيا أن 
معرض ديب للطريان هو املساحة املثالية إلثبات قدراتها وإظهار 

دعمها للقطاعات يف الدولة.

"الرثيا لالتصاالت" اجلوية تستعرض األجهزة اجلوية خالل املعرض 

وقع الطريان الُع��امين إتفاقية مع إيرباص 
لتحديث مقصورات إس��طوله من طائرات 
عائل��ة A330. و توح��د ه��ذه اإلتفاقية 
تجرب��ة الرفاهي��ة الت��ي يقدمه��ا الطريان 
الُعامين عى منت إس��طوله م��ن الطائرات 
القادرة ع��ى التحليق مل��دى بعيد، ورفد 
مقصورات��ه بأع��ى معايري الخدم��ة التي 
تقدمها عائلة A330. وس��يتم اإلنتهاء من 
عمليات التحديث مع نهاية العام 2016. 

هذا وتش��مل عملي��ة الرقية نظ��م ترفيه 
املقص��ورة لتصب��ح متكاملة م��ع املقاعد 
الجديدة. وس��يقوم قس��م خدمة العمالء 
يف إيرب��اص بتصمي��م املقص��ورة بالكامل 

وإعادة توزيع مقاعدها، كام س��يتم تزوي��د املقاعد الجديدة 
لدرجة رجال األعامل وفقاً إلختيار الطريان الُعامين. 

وق��ال بول جريجورويت��ش الرئي��س التنفي��ذي للطريان 
الُع��امين: “نتطلع لتقديم تجربة متجددة لركابنا يف س��ائر 
مقصورات أسطول طائراتنا من طراز A330، ونحن واثقون 
من إلت��زام إيرباص بالتس��ليم يف النط��اق الزمني املتفق 
علي��ه ووفق��اً ألعى املعاي��ري. وتأيت ه��ذه الخطوة ضمن 
اإلس��تثامرات املتواصلة يف إس��طولنا وحرصنا عى تقديم 

أعى معايري الراحة ودرجات التواصل ملس��افرينا وهم يف 
األجواء”. 

م��ن جانبه قال ديديار لوكس، رئيس قس��م خدمة العمالء يف 
إيرب��اص: “نحن س��عداء لوقوع إختيار الط��ريان الُعامين عى 
إيرباص لتحدي��ث مقصورات طائراته من ط��راز A330، مام 
يعك��س مرونة ما نقدمه لعمالئنا والجودة الفائقة ناهيك عن 
القيمة املضافة والكفاءة التشغيلية والراحة التي تضفيها عائلة 

A330 عى عمليات الناقالت”.

تشمل عملية 
الرتقية نظم ترفيه 
املقصورة لتصبح 

متكاملة مع 
املقاعد اجلديدة

الطريان الُعماين يوقع إتفاقية لتحديث مقصورات أسطول طائراته
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وقع��ت بي��ل هيليكوب��ر - التابع��ة ملجموعة رشكات تكس��رون 
األمريكي��ة - وأكادميية الطريان الدولي��ة »هورايزون« اليوم خطابا 
للنواي��ا تصبح األخ��رية مبوجب��ه أول مركز تدري��ب لطائرات بيل 

هيليكوبر يف منطقة الرشق األوسط. 

ت��م توقيع خطاب النوايا عى هامش فعاليات معرض ديب للطريان 
2015 املق��ام عى أرض مطار آل مكتوم الدويل. وأكادميية الطريان 
الدولي��ة هوراي��زن - والتي تتخذ من مطار الع��ني الدويل مقرا لها 
– هي منش��أة متخصصة توفر أعى مستويات التدريب املعتمدة 

عامليا يف مجاالت الطريان. 

وأع��رب حارب ثاين الظاهري الرئي��س التنفيذي ألكادميية الطريان 
الدولية هوراي��زون عن تطلعه ألن تصبح األكادميية مركزا معتمدا 
رس��ميا لطائرات بيل هيليكوبر. وأضاف أن األكادميية توفر - منذ 
انطالقته��ا خالل عام 2003 - حل��وال تدريبية متكاملة تلبي جميع 

املعايري الدولية ويتم توفريها يف بيئة تدريبية آمنة ومتطورة. 

وذك��ر الظاهري أنه م��ع االرتفاع املتنامي للطل��ب عى الطيارين 
يف املنطق��ة ت��أيت أكادميية الط��ريان الدولية هوراي��زون يف طليعة 

املؤسس��ات املهيأة لإليفاء به��ذا الطلب يف القطاعني العس��كري 
واملدين. 

م��ن جانبه قال راي الماس املدير العام لقس��م تدريب العمالء يف 
رشك��ة بيل هيليكوبر إن مبيعات الرشك��ة من طائرات الهيليكوبر 
يف الرشق األوس��ط قد ارتفعت مبقدار ثالث��ة أضعاف خالل العام 
املايض. وأضاف أن الرشكة خططت ألن يكون لها تواجد تدريبي يف 
املنطقة يتامىش مع النمو الذي تش��هده عملياتها ويخدم عمالءها 
بش��كل أفضل. وأكد الماس أهمية أكادميي��ة هورايزون من حيث 
اإلمكاني��ات التي تتمتع بها وتتطلع للعمل معا نحو عالقات تخدم 

املصالح واألهداف املشركة. 

يذكر أن بي��ل هيليكوبر توف��ر الدعم لعمالئه��ا وتتمتع بأكرب 
ش��بكة دعم يف العامل حيث توجد لديها 100 منشأة خدمات يف 
43 دول��ة.. واحتلت بيل هيليكوبر املرتب��ة األوىل للعام ال� 21 
عى التوايل بع��د أن اختارها العمالء من خالل اس��تبيان مجلة 
بروفيش��نال بايلوت. وتوفر األكادميية حل��وال تدريبية متكاملة 
لعمالئه��ا التجاري��ني والعس��كريني يف منطقة الرشق األوس��ط 

وشامل أفريقيا وجنوب آسيا وتخرج منها 900 طيار.

»هورايزون« تسعى لتصبح أول مركز تدريب »بيل هيليكوبرت«

حلوال تدريبية 
متكاملة تلبي جميع 

املعايري الدولية 
ويتم توفريها يف 

بيئة تدريبية آمنة 
ومتطورة

أعلن��ت رشك��ة »س��ند لحل��ول 
الرشكات  إحدى  الطريان« س��ند، 
الرائ��دة يف مجال توف��ري الحلول 
التمويلي��ة املتكامل��ة واإليج��ار 
الغيار ومحركات  التموييل لقطع 
بالكامل  واململوك��ة  الطائ��رات، 
للتنمية )مبادلة(،  املبادلة  لرشكة 
ع��ن أن محفظ��ة أص��ول تأجري 
الطائرات  ومكون��ات  مح��ركات 
التابع��ة له��ا وصل��ت إىل مليار 
دوالر أمرييك، وذلك بعد خمس 
سنوات فقط من بدء عملياتها.  

وقام��ت “س��ند” خ��الل الع��ام 
املايض، بإضافة مجموعة متنوعة 
م��ن األص��ول العامل��ة يف مجال 

مح��ركات ومكون��ات الطائرات، م��ا س��اهم يف تعزيز نطاق 
محفظ��ة أعاملها وتوطي��د مكانتها يف قط��اع تأجري مكونات 

الطائرات عاملياً.   

م��ن جانبه ق��ال تروي المبي��ث، الرئيس التنفيذي ل� “س��ند 
لحلول الطريان”: “منت أعاملنا خالل العامني املاضيني بنس��بة 
تزي��د عى %30 لتصل قيمة محفظتن��ا العاملية من مكونات 
الطائ��رات إىل ما يزيد عى مليار دوالر أمرييك. ويعكس هذا 
النمو املس��تمر يف عملياتنا متانة الخدمة التي نوفرها، والثقة 
املتزايدة من جانب عمالئنا يف فريق العمل. إننا يف غاية الفخر 
بهذا اإلنج��از الهام الذي تحقق يف غضون هذه الفرة الزمنية 

الوجيزة، ونحن واثقون يف قدرتنا 
ع��ى مواصل��ة توطي��د مكانتنا 
ودعم عمالئنا م��ن أجل تحقيق 
القيم��ة ألعامله��م والوصول إىل 

نتائج متميزة.«

وتش��مل محفظة تأجري محركات 
الطائرات التابعة ل� »سند« حالياً 
 ”xnEG «  عى 5ُ طرز، تتمثل يف
و”   ”56MFC و”   ”90EG”و
7200PG”، فض��ال ع��ن  ط��رز 
مح��ركات “ترن��ت”، يف الوق��ت 
الذي تنش��ط محفظة قطع غيار 
الطائرات التابعة للرشكة يف دعم 
كاف��ة مراحل اإلنت��اج للطائرات 
من طرازي “إيرباص” و”بوينج” 

حتى دخولها الخدمة.

 الجدير بالذكر ان  رشكة “س��ند لحل��ول الطريان تعد  إحدى 
ال��رشكات الرائدة يف مجال توفري حلول التمويل واالس��تئجار 
لقط��ع الغيار ومح��ركات الطائرات، وهي مملوك��ة بالكامل 
لرشكة املبادل��ة للتنمية )مبادلة(، رشكة االس��تثامر والتطوير 
االس��راتيجي التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ومتتلك “سند” 
أصوالً تزيد قيمتها عى مليار دوالر أمرييك، حيث تدعم طيفاً 
واسعاً من العمالء من رشكات الطريان يف العامل. وقد تأسست 
عام 2010 وتتخذ من سويرسا مقراً لها، ولديها مكاتب يف كل 

من زيورخ وأبوظبي.

%30  زيادة يف منو 
أعمال الشركة  

خالل عامني

مسارات متعددة 
لدعم إنتاج طائرات 
“إيرباص” و”بوينج”

5 ُطرز ضمن 
حمفظة تأجري 

حمركات الطائرات 
التابعة لـ “سند”

مليار دوالر قيمة حمفظة “سند حللول الطريان”
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يف عامل اليوم الذي يعترب فيه ميدان 
املعركة غري محدد ويكون الجميع يف 

الخطوط األمامية، من املهم أن تتمتع 
كل مركبة مبستويات أعى من الحامية، 

وكذلك قدرات الجاهزية لالتصال 
باإلنرنت من أجل االتصال بوحداتهم 

وقادتهم. وتجمع رشكة أوشكوش 
ديفنس بني ملف مثبت بالتجربة 

للمركبة وقدرات دمج أنظمة القيادة 
والسيطرة واالتصاالت والحواسيب 
واملعلومات االستخباراتية واملراقبة 

واالستطالع )C4ISR(، وذلك من أجل 
تعزيز تجربة املستخدم وتحسني األداء 

العام للنظام. وتستطيع أوشكوش 
دمج أي أنظمة )C4ISR( – أي ميكن 
ألي تطبيق للمعايري ان يعمل عى أي 
معالج دون آخر -  واستحضار مستوى 

من الفهم الذي متتلكه رشكة تصنيع 
املعدات األصلية يف عمليات التصميم 

والتجميع والركيب بحيث يتم تحسني 
مستوى األداء.

م��ن جانبه، قال بي��ل موين، نائ��ب الرئيس 
اإلقليمي ملنطقة الرشق األوس��ط وش��امل 
أفريقيا لدى رشكة أوش��كوش ديفنس: “كل 
مركبة من مركبات أوشكوش مصممة كنظام 

جاهز لالتصال باإلنرنت، وتتميز بتعدد االس��تخدامات إلدماج 
مجموع��ة واس��عة من أجهزة القي��ادة والس��يطرة واالتصاالت 
والحواس��يب واملعلومات االس��تخباراتية واملراقبة واالستطالع 
)C4ISR(، م��ن أج��ل مه��ام الوق��ت الح��ايل والتكي��ف ألداء 
متطلبات املستقبل. ويحتاج الجنود إىل القدرة عى فعل كل ما 
تتطلبه املهمة مع ضامن أن تق��وم مركبتهم املدولبة التكتيكية 
بتوفري الوعي الظ��ريف، وقدرات القضاء عى العبوات الناس��فة 

ونجاح االتصال.”

يت��م الدمج الكيل يف مركبات أوش��كوش ديفن��س أثناء عملية 
التصني��ع لتحس��ني أداء النظ��ام م��ن خ��الل تصمي��م مركبتها 
ملجموع��ة متنوعة من األجه��زة، واحتياج��ات الطاقة، وعوامل 
الس��المة الصحية. وتقوم أوشكوش بإدماج الواجهة امليكانيكية 
والكهربائي��ة وواجه��ة املس��تخدم ألنظمة القيادة والس��يطرة 
واالتصاالت والحواس��يب واملعلومات االس��تخباراتية واملراقبة 
واالس��تطالع )C4ISR(، يف تصامي��م املركبة م��ن أجل اختصار 
وق��ت اإلدماج وتحس��ني األداء اإلجاميل للنظ��ام. ويعمل فريق 
أنظم��ة C4ISR مع العمالء يف التصمي��م وتركيب املعدات من 
أجل تلبية متطلبات التشغيل وسهولة الرؤية والسالمة الصحية 

وتبسيط العمليات بني األنظمة املتعددة.

تعترب مركبة أوشكوش القتالية التكتيكية الخفيفة صالحة لكافة 
 Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle التضاريس

L-ATV – التي تم اختيارها حديثاً من قبل الجيش وسالح مشاة 
البحرية األمرييك لتحل محل أسطول املركبات املدولبة متعددة 
 HMMWV )املهام ذات ق��درة التنقل العالية املدرع )هامفي
– مثالً رائعاً ملنصة تتمتع بقدرات وبنية أنظمة C4ISR القابلة 
للرقي��ة من أجل دعم مجموعة متنوعة من أش��كال املهام.وقد 
صممت مركبة L-ATV مجهزة بالطاقة والتمديدات والتخزين 
ألجل الدمج الس��لس ملجموعة وبرمجي��ات أنظمة C4ISR مع 
تصميم يتمحور حول الس��المة والصحة. ويس��هم دمج أنظمة 
أوش��كوش C4ISR يف متكني املركبة م��ن أن تكون مركزاً لقيادة 
متحركة يحقق التنوع يف االس��تخدامات ليك يضم نطاقاً واس��عاً 
من أنظمة القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحواسيب والحرب 

اإللكرونية واملراقبة واألسلحة والقدرة القابلة للتصدير.

س��وف تكون قيادة أوشكوش ديفنس متوافرة ملناقشة محفظة 
املنتج��ات الكامل��ة للرشكة، مب��ا يف ذلك حل��ول الدمج ألنظمة 
C4ISR الجاه��زة لالتصال اإلنرنت، وذل��ك يف جناح الواليات 
املتح��دة األمريكية يف معرض ديب للط��ريان، كبينة العرض رقم 

.1860

يعترب نظام أوشكوش للقيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب 
متنوع االس��تخدامات لدمج التقني��ات والقدرات الجديدة من 

أجل كافة املهام.

تدمج أنظمة القيادة والسيطرة واملعلومات االستخباراتية واملراقبة

أوشكوش مركبة 
قتالية تكتيكية 
خفيفة صاحلة 

لكافة التضاريس

جمهزة بالطاقة 
والتمديدات والتخزين 

للدمج السلس 
جملموعة وبرجميات 

C4ISR أنظمة

أوشكوش توريد مركز متنقل “لالتصال باإلنرتنت”
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أكدت الناقل��ة الفيتنامية VietJetAir أنها قد 
أبرمت طلبية مع إيرباص تغطي 30 طائرة من 
ط��راز A321s بواقع 9 طائرة A321ceo و21 
طائرة A321neo. ت��م توقيع إتفاقية الطلبية 
املؤك��دة ضمن فعاليات مع��رض ديب للطريان 
 VietJetAir�من قبل رئيس واملدير التنفيذي ل
السيدة نيوين يت بيونج تاو، والرئيس التنفيذي 
للعملي��ات لقس��م العم��الء يف إيرباص، جون 

ليهي. 

 :VietJetAir�وقالت رئيس واملدير التنفيذي ل
 A321s طلبيتنا اإلضافية ملزي��د من طائرات“
تعك��س إس��رتاتيجيات النم��و الت��ي نتبعه��ا 
والحاجة لتعزي��ز الطاقة اإلس��تيعابية ملقاعد 

ال��ركاب عىل وجهاتنا املحلي��ة والعاملية. نحن نهدف ألن نصبح 
ناقلة فيتنام والناقلة اآلس��يوية التي تش��غل أسطوالً من الجيل 
الجديد للطائرات، وتعزيز س��معتنا من حيث الجودة والكفاءة 
التش��غيلية والراحة يف األجواء، وأس��طولنا من عائلة A320 قد 

أسهم بشكل كبري يف تحقيق هذه السمعة”. 

من جانبه قال جون ليهي، الرئيس التنفيذي للعمليات لقس��م 
العمالء يف إيرباص: “تؤكد الطلبي��ة اإلضافية للناقلة الفيتنامية 
التي تشهد منواً متسارعاً النجاح االستثنايئ لعائلة A320 خاصة 
للناقالت الت��ي تختار طائرات املمر الواحد كخيار إس��رتاتيجي 

لعملياته��ا. نحن س��عداء يف أن ن��رى VietJetAir تؤكد ثقتها 
بطائرة A321 وهي أكرب طائرة ذات ممر واحد، لتشكل الخيار 

األمثل للناقلة اآلسيوية التي تشهد منواً الفتاً”.

ه��ذا وقد حلقت VietJetAir يف األجواء للمرة األوىل مع نهاية 
العام 2011، وتدير حالياً أسطوالَ مكوناً من 29 طائرة من عائلة 
A320 تش��مل ثالث طائرات من طراز A321s، لتخدم ش��بكة 
تغطي فيتنام ووجهات متزايدة عرب القارة اآلس��يوية. هذا وقد 
طلبت الناقل��ة الفيتنامية 105 طائرة م��ن إيرباص من ضمنها 

الطلبية األخرية. 

A321s فيت جيت إير« توسع أسطولها مع طلبية إضافية لـ30 طائرة«
 A320 عائلة إيرباص

اخليار اإلسرتاتيجي 
لتعزيز عمليات منو 
الناقلة الفيتنامية 

 The Longbow Fire Control »يسهم الرادار »لونغ بو
Radar ونظريه من األسلحة، صاروخ “لونغ بو  هيلفاير” 
Longbow Hellfire missile املوجه بالرادار من النوع 
الذي يطلق عليه “أطلق وانس”، ويسمح  لطائرة أباتيش 
الهجومي��ة القوية بكش��ف وتصنيف وتحدي��د أولويات 
األهداف األرضية ليالً أو نهاراً، يف األحوال الجوية الس��يئة 
والرؤي��ة غري الواضحة، ثم مهاجم��ة هذه األهداف بدقة 

بالغة من مسافات تضمن حامية أرواح طاقم الطائرة.

يوفر الرادار أداء عالياً مع احتامل ضعيف جداً العراضه. 
كام أن موثوقية النظام العالية والصيانة ذات املس��تويني 

توفر إمكانية التشغيل بتكاليف دعم منخفضة.

تم تطوير وتصنيع الرادار لصالح الجيش األمرييك من قبل 
رشكة  لونغ بو Longbow LLC ، )وهي مرشوع مش��رك 
بني رشكة نورثروب غرومان ورشكة لوكهيد مارتن(، وتشمل 
قامئة عمالء الرادار بريطانيا واململكة العربية الس��عودية. 
وق��د فازت الرشكة بعقد بقيم��ة 96 مليون دوالر يف عام 
   AgustaWestland 2013 م��ن رشك��ة أغستاوس��تالند
 LONGBOW Fire Control لدع��م رادارات املراقب��ة
  Apache AH Mk.1 ع��ى طائ��رات أبات��يش Radars
التابعة للمملكة املتحدة. ويشمل العقد الذي تبلغ مدته 

خمس س��نوات الخدمات الهندس��ية، والدعم اللوجستي 
املتكام��ل، وقدرة اإلصالح داخل البالد. وس��وف يس��تمر 
تقدي��م خدمات الدعم يف إطار ه��ذا العقد لغاية مارس 
2019. ويف الع��ام نفس��ه أيض��اً، ف��ازت رشك��ة لونغ بو 
Longbow LLC بعقد بقيمة 90.6 مليون دوالر لتزويد 
 LONGBOW Fire اململكة العربية السعودية برادارات
Control Radars )FCRs( ألج��ل مروحي��ات أبات��يش 
الهجومية. وتش��مل ترس��ية العقد قطع الغي��ار والدعم 
لرادارات AH-64E لصالح قيادة الطريان يف القوات الربية 

امللكية السعودية.

 ™Longbow تس��هم القدرات املتكاملة لنظام لون��غ بو
يف تعزيز ق��وة الفتك مبقدار أربع��ة أضعاف واحتامالت 
البقاء والس��المة مبقدار سبعة أضعاف ملروحيات أباتيش. 
ويجري إنتاج حزمة معدات املهام ألجل الواليات املتحدة 
والعديد من الدول األخرى. يؤدي رادار لونغ بو مساهمة 
ك��ربى يف القدرة القتالية ملروحي��ات األباتيش. فهو عامل 
مضاع��ف للق��وة ثبت من خ��الل التجربة وت��م اختباره 
ضمن عمليات تقييم تش��غيلية مس��تقلة صارمة. وقد تم 
تجربة نظ��ام رادار لونغ بو ملروحي��ات أباتيش يف عملية 
الحرية الدامئ��ة وعملية حرية العراق حيث أثبت كفاءته 

يف املعركة.

موثوقية النظام 
العالية والصيانة 
ذات املستويني 

توفر إمكانية 
التشغيل بتكاليف 

دعم منخفضة

رادار Longbow Fire Control Radar ملكافحة احلرائق
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أف��اد الكابنت ع��ادل ب��ن عبدالل��ه العبود 
مستش��ار طريان برشكة “هليكوبر الخليج” 
التابع��ة ل�”ط��ريان الخلي��ج”، ب��أن الرشكة 
تس��تعرض خ��الل مع��رض الط��ريان يف ديب 
2015، عدداً م��ن خدماتها يف مجال صيانة 
الطائ��رات، منه��ا خدم��ة MRO، لصيانة 
الطائ��رات وتصليحه��ا، وخاص��ة الطائرات 
اإليطالي��ة من ط��راز AW139، الفتاً إىل أن 
الرشكة حققت يف مشاركتها األوىل باملعرض 
عام 2013، صفقة رشاء 15 طائرة هيلكوبر 
إيطالية بقيمة 20 مليون دوالر، وتستهدف 
هذا العام عق��د مزيد من الصفقات، حيث 
إن املع��رض ميثل منصة كربى لعرض أحدث 
املنتج��ات والخدمات يف مجال الطريان عى 

مستوى العامل.

وأض��اف: نقدم العديد م��ن الخدمات يف 
مج��ال تش��غيل الط��ريان والتدريب، من 
منطل��ق م��ا تتمتع به رشكتن��ا من خربات 
كب��رية يف ه��ذا املجال، فلدين��ا 50 طائرة، 
وعملياتن��ا تنترش يف 7 دول ح��ول العامل، 
ولدينا أكادمية للطريان، مقرها يف الدوحة، 

وه��ذه األكادميية تتوس��ع لتش��مل التدريب ع��ى الطائرات 
الجدي��دة، إضاف��ة إىل ذلك ف��إن الرشكة تعمل ع��ى إدخال 
“محايك” للتدريب ع��ى قيادة هذه الطائرات الجديدة خالل 
الربع األخري من العام 2016. وحول عدد الطلبة يف األكادميية 

أك��د العبود أنه��ا تضم العدي��د منهم م��ن 10 دول خليجية 
وعربي��ة وإقليمية، ونرحب بالطلبة اإلماراتيني لالنتس��اب إىل 
الكلي��ة، كام نس��عى الس��تقطاب الطلبة للتدري��ب والعمالء 

للصيانة من جميع دول العامل.

تقدم رشك��ة “ نافك��ون للطريان والفض��اء برامج 
تدريبي��ة “ع��ن بُعد”، حي��ث يس��تطيع املتدرب 
الحصول عىل ال��دورات التدريبية عرب “االنرتنت”، 
إضافة إىل أن الرشكة تطرح عدة برامج للتدريب يف 
مجال الطريان بش��كل عام، منها تدريب الطيارين 
عىل قيادة طائرات الهليكوبرت والبوينج وآير باص، 
وغريها، حس��ب ما أف��اد به غازي فه��د الهاجري 

مدير الجودة يف الرشكة.

ولفت إىل ان “نافكون” تتعاون مع رشكات الطريان 
يف مج��ال تدري��ب طياريه��ا وفنييه��ا وموظفيها 
األرضي��ن عىل برام��ج الطريان والس��المة وبرمجة 
الكمبيوت��ر والصيانة، مش��رياً إىل ان عدد الرشكات 
التي تقدم “نافكون” له��ا خدمات تدريبية حالياً، 
بل��غ 3 رشكات خط��وط ط��ريان عاملي��ة. وذكر أن 
الرشك��ة إماراتية برأس��امل س��عودي، ومقرها يف 
أبوظبي، ويص��ل عدد موظفيه��ا إىل 800 موظفاً، 
موك��داً أن الرشك��ة تس��عى الس��تقطاب الكوادر 
والخربات اإلماراتية يف مج��االت التدريب وصيانة 

الطائرات واإلدارة.

لدينا 50 طائرة، 
وعملياتنا تنتشر 

يف 7 دول حول 
العامل

“هليكوبرت اخلليج” تقدم خدماتها يف جمال صيانة الطريان

“نافكون للطريان والفضاء” تقدم برنامج التدريب “عن بُعد”
نسعى الستقطاب 

الكوادر واخلربات 
اإلماراتية يف جماالت 

التدريب وصيانة 
الطائرات واإلدارة




