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See more of our innovations in electronic warfare, visit us at Stand 630.

edgegroup.ae

In a world where technologies evolve in the 
blink of an eye, dominance of the 
electromagnetic spectrum is an operational 
necessity. At EDGE, our electronic warfare 
and intelligence solutions, including signal 
jammers to counter unmanned aerial threats, 
help secure what can’t be seen. And give you 
operational confidence for the future. 
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ــوم  ــر«: »زرت الي ــر »توي ــموه ع ــال س وق
واطلعــت   ..  2021 للطــران  ديب  معــرض 
عــى أحــدث التقنيــات املعروضــة يف مجــال 
صناعــة الطــران .. املعــرض يعــزز ســنوياً 
دوره الرائــد كونــه منصــة عامليــة حيويــة 

زار المعرض والتقى وزير التجارة والصناعة الروسي 

»دبي للطيران« يعزز دوره الرائد سنويًا
محمد بن زايد:

 زار صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
معرض ديب للطريان 2021 يف دورته 

السابعة عرشة والذي يقام خالل 
الفرتة من 14 إىل 18 من شهر نوفمرب 

الجاري. وتجول سموه يف األجنحة 
املختلفة للمعرض، واطلع عىل أحدث 

التقنيات املعروضة يف مجال صناعة 
الطريان بكل أنواعه، وتبادل سموه 
أطراف الحديث مع املشاركني حول 
أهم التطورات الجديدة وأبرزها يف 
هذا املجال، متمنياً للجميع التوفيق 

والنجاح يف مشاركاتهم. 

ومهمــة لقطــاع الطــران ومســتقبله«.
الشــيخ  الســمو  صاحــب  اســتقبل  كــا 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، معــايل دينيــس 
يف  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  مانتــوروف 
الصديقــة.  االتحاديــة  روســيا  جمهوريــة 

الــرويس خــال  والوزيــر  وبحــث ســموه 
دولــة  بــن  الثنائيــة  العاقــات  اللقــاء 
ــرص  ــتثار الف ــبل اس ــيا وس ــارات وروس اإلم
املتاحــة لتنميــة التعــاون املشــرك خاصــة يف 
ــة  ــة والتجاري ــب االقتصادي ــف الجوان مختل
أنواعهــا  مبختلــف  املتقدمــة  والصناعــات 
انطاقــا مــن الرشاكــة اإلســراتيجية التــي 

تجمــع البلديــن الصديقــن.
القضايــا  مــن  عــددا  الجانبــان  وتنــاول   
املشــرك  االهتــام  ذات  واملوضوعــات 

بشــأنها.  النظــر  وجهــات  وتبــادال 
ــر  ــا ح ــارة ك ــال الزي ــموه خ ــق س وراف
ــد آل  ــن زاي اللقــاء، ســمو الشــيخ منصــور ب
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
شــؤون الرئاســة ومعــايل الفريــق الركــن 
ــس أركان  ــي رئي ــاين الرميث ــد ث ــد محم حم

ــلحة.   ــوات املس الق
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ــر  ــواردي وزي ــد الب ــد أحم ــايل محم زار مع
الدولــة لشــؤون الدفــاع جنــاح مجلــة »درع 
 ،2021 للطــران  ديب  معــرض  يف  الوطــن« 

ــرض. ــة املع ــده ألجنح ــاء تفق ــك أثن وذل

اســتقبل معــايل محمــد بــن أحمــد البــواردي 
وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع مبكتبــه يف 
معــرض »ديب الــدويل للطــران 2021«، كا 
عــى حــدا، معــايل الدكتــور نينــاد بوبوفيــك 
التكنولوجــي  والتطويــر  االبتــكار  وزيــر 
الــريب، وتاوبروفــا وزيــر الصناعــة والتجــارة 
محمــد  طيــار  ركــن  واللــواء  التشــيكية، 
ــز  ــام ملرك ــن الع ــدي األم ــن ســعيد املغي ب

البواردي يلتقي عددًا من الوزراء 
وضيوف »دبي للطيران«

خالل زيارته جناح المجلة في »دبي للطيران«

البواردي يهنئ »درع الوطن« 
باليوبيل الذهبي لتأسيسها 

ملحاربــة  العســكري  اإلســامي  التحالــف 
ســامل  مطــر  ســعادة  بحضــور  اإلرهــاب، 
ــن  ــدد م ــاع وع ــل وزارة الدف ــري وكي الظاه

كبــار ضبــاط ومســؤويل الــوزارة .
ورحــب معاليــه بالضيــوف وأشــاد بعاقــات 
اإلمــارات  دولــة  بــن  القامئــة  التعــاون 
وبلدانهــم فيــا أشــاد الضيــوف مبعــرض 
ديب للطــران ومســتوى تنظيمــه هــذا العــام 

رغــم التحديــات التــي يشــهدها العــامل جــراء 
جائحــة كوفيــد 19. وجــرى خــال اللقــاءات 
ــا  ــبل تعزيزه ــاون وس ــات التع ــث عاق بح
ــة والعســكرية،  خاصــة يف املجــاالت الدفاعي
وأهميــة تعزيــز صناعــة الطــران ورضورة 
الركيــز عــى قــدرات الفضــاء، فيــا تــم 
تبــادل وجهــات النظــر حــول عــدد مــن 

القضايــا ذات االهتــام املشــرك.

وهنــأ معاليــه كافــة املســؤولون عــن مجلــة 
»درع الوطــن« مبناســبة االحتفــال باليوبيــل 

الذهبــي النطــاق املجلــة.
الوطــن« يف  بــدور »درع  معاليــه  وأشــاد 
مواكبــة كافــة األحــداث واملعــارض الدفاعيــة 
والعســكرية. ومثــن جهــود النــرشة اليومية يف 
تســليط الضــوء عــى االنجــازات والصناعــات 
التــي  والتقنيــة  والدفاعيــة  العســكرية 

ــة. ــة والعاملي ــات الوطني ــا الجه تطوره
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البواردي: »دبي للطيران« 
يستقطب كبرى الشركات العالمية

وكيل وزارة الدفاع يستقبل 
عددًا من ضيوف المعرض  

زار أجنحة المعرض  

ــواردي  ــد الب ــن أحم ــد ب ــايل محم ــام مع ق
ــة زار  ــاع بجول ــؤون الدف ــة لش ــر الدول وزي
فيهــا عــدد مــن أجنحــة الــرشكات املشــاركة 
ديب  ملعــرض  عــرشة  الســابعة  الــدورة  يف 
للطــران 2021، رافقــه يف الجولــة الوكيــل 
املســاعد للصناعــات، وعــدد مــن ضبــاط 

ومســؤويل الــوزارة.
واطلــع معاليــه خــال جولتــه يف أروقــة 
بياروســيا ورشكــة  جنــاح  عــى  املعــرض 
والجنــاح  االيطاليــة   »LEONARDO«
RA�  اإلرسائيــي الــذي شــمل كل مــن رشكــة
.»ELBIT« ــة ــة »IAI«  ورشك FAEL  ورشك

لشــؤون  الدولــة  وزيــر  معــايل  واســتمع 

الدفــاع إىل رشح مــن الــرشكات وأهميــة 
ــة  ــام ملواكب ــذا الع ــرض ه ــاركتها يف املع مش
ــن  ــه م ــات كون ــات واملتطلب ــدث الصناع أح
بــن األكــر عامليــاً، واملعرفــة مبــا ينتجــه 
الســوق العاملــي يف مجــال صناعــة الطــران.
وأكــد معاليــه يف نهايــة جولتــه عــى أهميــة 
معــرض ديب للطــران لاطــاع عــى أهــم 
التطــورات يف عــامل الطــران والفضــاء وعــى 
أحــدث مــا تنتجــه مــن صناعــات ومعــدات 
وأنظمــة تســاهم يف تنــوع االقتصــاد الوطنــي 
كــرى  اســتقطاب  يف  ودوره  والعاملــي، 
املشــاركة،  والوطنيــة  العامليــة  الــرشكات 

ــة. ــدث األنظم ــى أح ــرف ع للتع

الظاهــري  ســامل  مطــر  ســعادة  اســتقبل 
ــرض ديب  ــه يف مع ــاع مبكتب ــل وزارة الدف وكي
للطــران 2021 كا عى حدا ماركوســديغوت 
ســكرتر املنتجــات الدفاعيــة الرازيــي، ومرا 
ريســنيك الوكيــل املســاعد لــوزارة الخارجيــة 
لشــؤون األمــن اإلقليمــي األمريــي، والوفــود 

املرافقــة للضيفــن. 
الدفــاع  وزارة  وكيــل  ســعادة  ورحــب 
بالضيفــن وبحــث معهــا تعزيــز العاقــات 
وأوجــه التعــاون القامئــة بــن دولــة اإلمــارات 
عــدد  مناقشــة  جانــب  إىل  وبلديهــا، 
مــن املواضيــع العســكرية ذات االهتــام 

املشــرك. 
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اســتقبل معــايل الفريــق الركــن حمــد محمــد 
ثــاين الرميثــي، رئيــس أركان القوات املســلحة 
مبكتبــه يف معــرض ديب للطــران، كاً عــى 
حــدا، الفريــق أول متقاعــد راحيــل رشيــف 
اإلســامي  بالتحالــف  العســكري  القائــد 
الســعودية  العربيــة  باململكــة  العســكري 
ــن  ــق عصــام الدي ــة اإلرهــاب، والفري ملحارب

رئيس األركان يستقبل عددًا 
من ضيوف »دبي للطيران«

ــودانية،  ــة الس ــوات الجوي ــد الق ــعيد قائ س
والفريــق شــفيع الديــن رئيــس أركان الجيش 
عبداللــه  واللــواء  بنغاديــش،  بجمهوريــة 
شــامان رئيــس قــوة الدفــاع بجمهوريــة جــزر 
ــس  ــاد رئي ــد يوســف إجه ــف. والعقي املالدي
الوطنــي  للجيــش  العامــة  األركان  هيئــة 

ــر. ــزر القم ــة ج ــة بجمهوري للتنمي

وجــرى خــال اللقــاءات، اســتعراض عاقــات 
ــارات  ــة اإلم ــن دول ــط ب ــي ترب ــاون الت التع
الصلــة  ذات  خاصــة  الضيــوف،  ودول 
العســكرية والدفاعيــة، وســبل  بالشــؤون 
تعزيزهــا وتنميتهــا، مبــا يخــدم املصالــح 

املشــركة.
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مبــارك  الدكتــور  الركــن  اللــواء  بحــث 
ــناد  ــل املســاعد لإلس ــري، الوكي ســعيد الجاب
ــع  ــاع م ــوزارة الدف ــة ب ــات الدفاعي والصناع
الدكتــور ماركــوس ديجــوت، وزيــر منتجــات 
الدفــاع  يف الرازيــل، ســبل التعــاون املشــرك 

ــن. ــن البلدي ب
ــن  ــاون ب ــاق التع ــن آف ــاع م ــزز االجت  وع
الرازيــل ودولــة اإلمــارات، التــي ســجلت 
حضــوراً عامليــاً متميــزاً يف مجــال الصناعــات 
الدفاعيــة عــر الســنوات املاضيــة، مــن خال 
املتخصصــة يف  كبــر مــن رشكاتهــا  عــدد 

الصناعــات الدفاعيــة.
وشــهد االجتــاع اســتعراض أوجــه التعــاون 
بــن اإلمــارات والرازيــل، كــا اســتعرض 
الصناعــات  أقطــاب  بحضــور  الجانبــان 
الحلــول  أحــدث  اإلمــارات  يف  الدفاعيــة 
التــي  والخدمــات  واملنتجــات  التقنيــة 
إطــاع  إىل  باإلضافــة  الدولــة،  تقدمهــا 
الجهــات  أبــرز  عــى  الرازيــي  الجانــب 
والفضــاء  الطــران  قطاعــات  يف  الرائــدة 

اإلمــارات. يف  والدفــاع 
وأشــاد الجابــري، بالعاقــات االســراتيجية 
التــي  الصديقــن  البلديــن  بــن  املتينــة 
املجــاالت  كافــة  عــى  إيجابــاً  تنعكــس 
الثنائيــة السياســية والعســكرية واالقتصاديــة 

واالســتثارية. والثقافيــة 

اســتقبل ســعادة اللــواء الركــن ســعيد راشــد 
الشــحي قائــد القــوات الريــة، مبكتبــه يف 
معــرض ديب للطــران 2021، العميــد االمجــد 
ــر  ــش ال ــس أركان جي ــة رئي ــي كاهي الحام

التونــي. 
اللقــاء اســتعراض عاقــات  جــرى خــال 
بتعزيزهــا  الكفيلــة  والســبل  التعــاون 
وتطويرهــا خاصــة ذات الصلــة بالشــؤون 

والدفاعيــة.  العســكرية 

طيــار  الركــن  اللــواء  ســعادة  اســتقبل 
قائــد  العلــوي  محمــد  نــارص  إبراهيــم 
ــه  ــوي مبكتب ــاع الج ــة والدف ــوات الجوي الق
مبعــرض ديب للطــران 2021 كًا عــى حــدا، 
الفريــق أول طيــار زهــر أحمــد بابــر ســيدو 
ــة الباكســتانية،  ــوات الجوي ــس أركان الق رئي
ســتويكوف  إيفانــوف  تســانكو  والفريــق 
نائــب رئيــس الدفــاع البلغــاري والفريــق 
مــاح توجيهــي الركــن عصــام الديــن ســعيد 
ــد  ــة الســودانية والعقي ــد القــوات الجوي قائ

العلوي يستقبل عددًا 
من الضيوف  

الجابري يبحث 
سبل التعاون 

مع البرازيل 
في الصناعات 

الدفاعية

الشحي يستقبل رئيس 
أركان جيش البر التونسي  

القــوات  إدارة  مديــر  اســانيان  جاحيــك 
ــا.  ــة ناميبي ــة بدول الجوي

العاقــات  اللقــاءات  خــال  واســتعرض 
العســكرية القامئــة بــن دولــة اإلمــارات 
ــبل  ــوف والس ــدة ودول الضي ــة املتح العربي

وتطويرهــا.  بتعزيزهــا  الكفيلــة 
وبحثــت اللقــاءات التعــاون يف املجــاالت 
وتبــادل  الدفاعيــة  بالشــؤون  املتعلقــة 
الخــرات والزيــارات والتنســيق املشــرك. 
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ــن  ــة ب ــال صاحــب الســمو الشــيخ خليف وق
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، »حفظــه 
اللــه«، مبناســبة الذكــرى الخمســن لتأســيس 
ــها  ــد تأسيس ــن«: »يف عي ــة »درع الوط مجل
الخمســن، نتقــدم بالتهنئــة ملجلــة »درع 
ــف  ــدى نص ــى م ــت ع ــي ظل ــن«، الت الوط
ــكرية  ــة العس ــالتها اإلعامي ــؤدي رس ــرن ت ق
االســراتيجية يف تفــاٍن واخاص، غرًســا ملبادئ 

ــيًدا  ــة، وتجس ــكرية اإلماراتي ــدة العس العقي
والعطــاء،  والبــذل  التضحيــة  ملارســات 
وتعميًقــا لقيــم الــوالء للقيــادة واالنتــاء 
ــة  ــروح املعنوي ــا لل ــا ورفًع ــن، وتثقيًف للوط
ألفــراد قواتنــا املســلحة، ومــا تقــوم بــه مــن 
دور يف نــرش املعــارف ورصــد التطــورات 
التــي يشــهدها القطــاع العســكري عــى 
ــع ســموه: »يف هــذه  ــامل«، وتاب مســتوى الع

املناســبة، وبادنــا تحفــل باليوبيــل الذهبــي 
بالشــكر  نتقــدم  أن  يرسنــا  لتأسيســها، 
تأســيس  يف  أســهم  مــن  لــكل  والتقديــر 
وتطويــر هــذه املجلــة، التــي تحولــت خــال 
ــدة  ــة رائ ــٍة عربي ــود إىل مدرس ــة عق خمس
العســكري. والتهنئــة، خاصــة،  يف اإلعــام 
ملديريــة التوجيــه املعنــوي يف القيــادة العامة 
لقواتنــا املســلحة التــي أرشفــت عــى إصــدار 
يومهــا  منــذ  املتميــزة،  املطبوعــة  هــذه 
ــواب النمــو  األول، وفتحــت أمامهــا كافــة أب
مــن  باملزيــد  للمجلــة  داعــن  والتطــور، 
النجــاح يف القيــام بدورهــا وأداء وظيفتهــا«.

إضافة نوعية 
ــن  ــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب وق
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، 
رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم ديب، »رعــاه 
اللــه«، مبناســبة الذكــرى الخمســن لتأســيس 
ــاء يف  ــة »درع الوطــن«: »األخــوة واألبن مجل
مجلــة »درع الوطــن«.. بفضــل جهودكــم 
املجلــة مكانتهــا  تبــوأت  ومــن ســبقوكم 
املجــات  مــن  مثياتهــا  بــن  املرموقــة 
العســكرية، فكانــت إضافــة نوعيــة إلعامنــا 
الوطنــي، وواكبــت معــه مســرة بنــاء وتطور 
دولتنــا وقواتنــا املســلحة، وباتــت رشيــكاً يف 
ــة.. أرجــو لكــم دوام  ــا الوطني حفــظ ذاكرتن

ــاح«. ــق والنج التوفي

بمناسبة اليوبيل الذهبي لصدور المجلة

رئيس الدولة: 
»درع الوطن« تؤدي رسالتها بتفاٍن

تحتفل مجلة »درع الوطن«، اليوم مبرور 50 عاماً عىل تأسيسها تزامناً 
مع احتفاالت الدولية باليوبيل الذهبي لقيام االتحاد، حيث حققت 

املجلة منذ صدور العدد األول يف أغسطس عام 1971، نقلة نوعية يف 
الصحافة الوطنية.

محمد بن راشد: 
إضافة نوعية إلعالمنا

محمد البواردي: منبر إعالمي 
ملتزم بقضايا وطنه

محمد بن زايد:
رافد للثقافة والمعرفة

حمد الرميثي: ضربت المثل 
في التفاني وااللتزام
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 ً ً
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2021
رؤية شاملة  

ــن  ــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب وق
ــب  ــي، نائ ــد أبوظب ــان، ويل عه ــد آل نهي زاي
ــبة  ــلحة، مبناس ــوات املس ــى للق ــد األع القائ
الذكــرى الخمســن لتأســيس مجلــة »درع 
ــن«،  ــة »درع الوط ــت مجل ــن«: »واكب الوط
ــام  ــن ع ــطس م ــهر أغس ــأتها يف ش ــذ نش من
ــا  ــرت به ــي م ــة الت ــل املختلف 1971، املراح
ــا  ــدة وقواتن ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم دول
ــة  ــود الخمســة املاضي املســلحة خــال العق
ــي  ــورات الت ــع التط ــة م ــت بإيجابي وتفاعل
شــهدتها كل مرحلــة مــن هــذه املراحــل، 
ــا  ــاتها وتقاريره ــا ودراس ــال بحوثه ــن خ م
العلميــة«. وتابــع ســموه: »وتكامــل دور 
واملعاهــد  الكليــات  دور  مــع  املجلــة 
الثقافــة  تعزيــز  يف  الوطنيــة  العســكرية 
املســلحة  قواتنــا  أفــراد  لــدى  واملعرفــة 
يف  واملســتجدات  بالتطــورات  للتوعيــة 
الشــؤون العســكرية يف العــامل، وهــو جانــب 
اســراتيجيات  يف  كبــرة  أهميــة  نوليــه 
التطويــر والتحديــث لقواتنــا املســلحة ســواء 
ــة أو يف املســتقبل«. خــال الســنوات املاضي

منبر الوطن
وقــال معــايل محمــد أحمــد البــواردي، وزيــر 
ــرى  ــبة الذك ــاع، مبناس ــؤون الدف ــة لش الدول
ــن«:  ــة »درع الوط ــيس مجل ــن لتأس الخمس
»يحــق ملجلــة »درع الوطــن« أن تفخــر مبــا 
أنجزتــه خــال الســنوات الخمســن املاضيــة 
مــن عمرهــا، فقــد كانــت عــى الــدوام املنــر 
اإلعامــي امللتــزم بقضايــا وطنه، واســتطاعت 
ــة  ــاحة اإلعامي ــى الس ــها ع ــرض نفس أن تف
املحليــة واإلقليميــة والدوليــة بفضــل عملهــا 
الــدؤوب وحرصهــا عــى تطويــر نفســها 
شــكًا ومضمونــاً لتواكــب النهضــة الشــاملة 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  شــهدتها  التــي 

ــدة«. املتح
ــق الركــن حمــد محمــد  ــال معــايل الفري وق
القــوات  أركان  رئيــس  الرميثــي،  ثــاين 
الخمســن  الذكــرى  مبناســبة  املســلحة، 
ــت  ــن«: »واكب ــة »درع الوط ــيس مجل لتأس
ظــل  يف  املســلحة  قواتنــا  تطــور  املجلــة 
ــيدة  ــادة الرش ــة القي ــد ورعاي ــا املجي اتحادن
ــز  ــذي نعت ــي ال ــر اإلعام ــت املن ــا، فكان له

بــه جميعــاً«..

لــكل  بالتحيــة  »أتوّجــه  معاليــه:  وقــال 

املرشفــن والكــوادر اإلعاميــة الذيــن تعاقبوا 

عــى العمــل يف »درع الوطــن« فكانــوا خــر 

مــن نهــض برســالتها اإلعاميــة، ورضبــوا 

املثــل يف التفــاين واإللتــزام بقضايــا وطنهــم«.
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ونيابــة عــن معــايل محمــد أحمــد البــواردي 
وزيــر الدولــة لشــؤون الدفــاع، قــال ســعادة 
مطــر ســامل الظاهــري وكيــل وزارة الدفــاع يف 
مســتهل االحتفــاء: »إنــه مــن دواعــي الفخــر 
واالعتــزاز أن نلتقــي اليــوم لنحتفــل بذكــرى 

ضمن معرض دبي للطيران 2021 

تكرم شركائها االستراتيجيين 

»درع الوطن«

مــرور خمســن عامــاً عــى تأســيس واحــدة 
ــة املتخصصــة يف  مــن أهــم املجــات العلمي
مجــال اإلعــام العســكري ليــس يف منطقتنــا 
ــة فقــط ولكــن أيضــاً عــى املســتوى  العربي

الــدويل«.

ــا  ــت خاله ــاً متكن ــون عام ــاف: »خمس وأض
مجلــة »درع الوطــن« مــن أن تصبــح مجلــة 
رائــدة ومنــوذج ملهــم لإلعــام العســكري 
الــذي  واملتــوازن  واملوضوعــي  املســؤول 
يســعى إىل تعزيــز الوعــي العســكري الثقــايف 
ــواء،  ــى الس ــن ع ــكرين واملدني ــدى العس ل
ــاء  ــاء واالنت ــة والوف ــم التضحي ــيخ قي وترس
ــم  ــز الفه ــه الرشــيدة، وتعزي للوطــن وقيادت
املجتمعــي لــأدوار بالغــة األهميــة التــي 
تؤديهــا قواتنــا املســلحة الباســلة يف مختلــف 
وصونــاً  الوطــن  عــن  دفاعــاً  املياديــن 
ــن  ــف امليادي ــة يف مختل ــه ومصالح إلنجازات

والســاحات«.
املهنيــة  للمســرة  املتابــع  بــأن  وأوضــح 
ــأن  ــرى ب ــن س ــة درع الوط ــة ملجل والعملي
رس نجــاح املجلــة واســتمراريتها يكمــن أوالً 
ــادة  ــل القي ــن قب ــه م ــذي تلقت ــم ال يف الدع
الرشــيدة املقــدرة لقيمــة وجــود مثــل هــذه 
ــة،  ــات الدولي ــي املج ــي تضاه ــات الت املج
تــوىل  مــن  كل  وجهــود  رؤيــة  يف  وثانيــاً 
املجلــة ورئاســة  مســؤولية اإلرشاف عــى 
تحريرهــا وكل مــن عمــل عــى تطويرهــا 
ملواكبــة التطــورات العامليــة املتســارعة ســواء 
يف املجــال الصحفــي أو يف مجــال التخصــص 
الدقيــق للمجلــة وهــو العلــوم االســراتيجية 

والعســكرية 
نهضــة  مســرة  املجلــة  »رافقــت  وتابــع: 
اإلمــارات يف نصــف القــرن املــايض، وحــذت 
حــذو الدولــة يف التطــور والتحديث املســتمر 
والنظــر للمســتقبل بعــن ثاقبــة تســتند 

احتفت أمس مجلة درع الوطن بيوبيلها الذهبي، مبناسبة مرور 50 عاماً 
عىل تأسيسها، منذ أن وجه الوالد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان طيب الله ثراه بإنشائها يف أغسطس عام 1971، وجرت مراسم 
االحتفاء عىل هامش فعاليات معرض ديب للطريان 2021 حيث تم تكريم 50 

رشيكاً اسرتاتيجياً، وعدد من رؤساء التحرير السابقني للمجلة.    
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ــه  ــور ل ــس املغف ــد املؤس ــة القائ ــى رؤي ع
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب 
اللــه ثــراه، وقيادتنــا الرشــيدة حفظهــا اللــه 
التــي تعمــل مــن أجــل أن تكــون اإلمــارات 
ــدول  ــة ال ــا يف مقدم ــة له ــة الائق يف املكان
ــة “درع  ــة، ومجل املتطــورة يف املجــاالت كاف
بتجربــة  يليــق  حــي  منــوذج  الوطــن”، 
ــن  ــب م ــل جان ــى نق ــل ع ــارات وتعم اإلم

ــه«. ــامل كل ــة للع ــاح الدول ــة نج قص
التهــاين  معــاين  أســمى  »نرفــع  واختتــم: 
مبناســبة  الرشــيدة  للقيــادة  والتريــكات 
اليوبيــل الذهبــي ملجلــة »درع الوطــن«، كا 
ــن  ــكل املرشف ــر ل ــة والتقدي ــه بالتحي أتوج
والكــوادر االعاميــة الذيــن تعاقبــوا عــى 
ــن  ــر م ــوا خ ــن، فكان ــل يف درع الوط العم
نهــض برســالتها االعاميــة، ونحــن عــى ثقــة 
ــى  ــا ع ــتميض يف أداء دوره ــة س ــأن املجل ب
النحــو الــذي تطلــع  إليــه القيــادة الرشــيدة 
القادمــة، ضمــن  الخمســن  الســنوات  يف 
الرؤيــة الشــاملة والخطــة التــي وضعتهــا 
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة لاحتفــال 

مبؤيــة االمــارات ســنة 2071«.
50 رشيــكاً  الوطــن  درع  مجلــة  وكرمــت 
اســراتيجياً وإعاميــاً مــن بينهــم الشــيخ 
ــن ســلطان القاســمي أول مــرشف  فيصــل ب
عــى مجلة درع الوطن، وخمســة من رؤســاء 
تحريــر املجلــة الســابقن، كــا كرمــت درع 
الوطــن عــدد مــن الــرشكاء االســراتيجن مــن 
ــة عــى مســتوى  ــات الدفاعي رشكات الصناع
تــوازن، ومجموعــة  ومنهــا رشكــة  العــامل 
إيــدج، ولوكهيــد مارتــن، ورايثــون، ولينــاردو، 
ــان،  ــروب غروم ــج، وأوشــكوش، ونورث وبوين
وأوتــو كار، ورشكــة داســو للطــران.  كــا 
تــم تكريــم عــدد مــن الــرشكاء االســراتيجن 
مــن املؤسســات األعاميــة ومراكز الدراســات 
بالدولــة ومنهــم مؤسســة أبوظبــي لأعــام، 
ومؤسســة الشــارقة لإلعــام، ومركــز اإلمارات 
ــز  للدراســات والبحــوث االســراتيجية، ومرك
ترينــدز للبحــوث واالستشــارات، ومجموعــة 
ــاء  ــة أنب ــة، ووكال ــارات االعامي ــان اإلم فرس

ــة.  ــن اإلخباري ــارات، والع اإلم
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أحمد بن سعيد: 

»دبي للطيران« أهم 
المعارض المتخصصة عالميًا

29

ــعيد آل  ــن س ــد ب ــيخ أحم ــمو الش ــد س أك
ــدين  ــران امل ــة ديب للط ــس هيئ ــوم، رئي مكت
ــذي لطــران  ــس التنفي ــس األعــى الرئي الرئي
ديب  معــرض  أن  واملجموعــة،  اإلمــارات 
للطــران حقــق تطــوراً ومنــواً مســتمراً عــى 
مــدار تاريخــه ومنــذ انطاقه يف العــام 1989 
ــارض  ــم املع ــر وأه ــد أك ــوم أح ــح الي ليصب
املتخصصــة يف مجــال الفضــاء والطــران عــى 
مســتوى العــامل، منوهــاً ســموه بــأن مشــاركة 
أكــر مــن 1200 جهــة عارضــة مــن 148 
دولــة ومــن بينهــا 370 رشكــة جديــدة تنضــم 
للمعــرض للمــرة األوىل يف هــذه الــدورة مــن 
خــال 20 جناحــا دوليــا، هــو برهــان واضــح 
عــى املركــز املتقــدم الــذي يحتلــه املعــرض 
ــه  ــا تعول ــدويل، يف ضــوء م ــد ال ــى الصعي ع

1989 أول 
انطالقة للمعرض

370 شركة جديدة 
تنضم للمعرض

الــرشكات العامليــة الكــرى عــى الحــدث 
مــن آمــال كنقطــة انطــاق جديــدة لتخطــي 
التحديــات التــي جلبتهــا جائحــة كوفيــد19�. 
ــع كل  ــكل م ــرض يش ــموه: إن املع ــال س وق
ــات  ــد صفق ــة لعق ــة مثالي ــه فرص ــاد ل انعق
كــرى تصــل قيمتهــا إىل مليــارات الــدوالرات 
والخدمــات  الطائــرات  مجــاالت  يف 
والتجهيــزات اللوجســتية والدفاعيــة، معربــاً 
عــن تفاؤلــه بــأن يكــون الحــدث نافــذة 
لصفقــات جديــدة تســهم يف تعزيــز أداء 
االنطــاق  مــن  ومتكــن رشكاتــه  القطــاع 
مجــدداً نحــو منحــى صاعــد مــن النمــو 
ــاة  ــودة الحي ــع ع ــة م ــة املقبل خــال املرحل
تدريجيــاً إىل طبيعتهــا يف مناطــق عــدة مــن 

ــامل.  الع

تشــارك 29 رشكــة إيطاليــة يف معــرض ديب 

للطــران 2021 يف الجنــاح اإليطــايل الرســمي 

الــذي تنظمــه وكالــة التجــارة اإليطاليــة 

بالتعــاون مــع ســفارة إيطاليــا لــدى الدولــة 

والقنصليــة العامــة يف ديب واالتحــاد اإليطــايل 

ــن.  ــاع واألم ــة الطــران والدف لصناع

ــرة  ــزات طائ ــاردو مي ــة ليون وتســتعرض رشك

تقــدم  حيــث   ،”AW609 TiltRotor“

مجموعــة مــن أبــرز تقنياتهــا األكــر تقدمــاً، 

ــة  ــي تعتمــد تقني ــرة الت ومــن أبرزهــا الطائ

“tiltrotor” التــي تعتــر الوحيدة يف الســوق 

ــة  ــى رخص ــول ع ــن الحص ــرب م ــي تق الت

الطــران املــدين حســب موقــع »ديكــود 39« 

ــايل.  اإليط

شركة إيطالية 
تشارك في المعرض  
كــا تعتــزم الرشكــة اســتعراض آليــات أخــرى 

عاليــة التقنيــة منهــا عــدد مــن اإللكرونيــات 

املتقدمــة، وطائــرات الهليكوبــر، والتقنيــات 

الدفاعية. 

وقــال باســكوايل دي بارتولوميــو، الرئيــس 

لرشكــة  التجاريــة  للشــؤون  التنفيــذي 

ــاردو: »إنــه يف عــام 2019، كان معــرض  ليون

ديب للطــران آخــر حــدث كبــر يف مجــال 

الطــران والدفــاع قبيــل انتشــار فــروس 

ليونــاردو  يف  »نســعى  مضيفــا:  كورونــا«، 

لاســتفادة مــن الفــرص املهمــة التــي تتيحهــا 

نســخة هــذا العــام التــي تقــام بالتزامــن مــع 

ــي  ــوارئ الت ــة الط ــن حال ــامل م ــروج الع خ

ــن  ــن م ــى يق ــن ع ــة، ونح ــببتها الجائح س

ــذي يتزامــن مــع معــرض  نجــاح الحــدث ال

ديب”«.  2020 إكســبو 

وأشــار إىل أن العاقــة الوثيقــة بــن ليونــاردو 

ورشكائهــا اإلقليميــن هــي أســاس اختيــار 

AW609 tiltro� “الرشكــة لتقديــم طائــرة 

tor” يف معــرض ديب للطــران 2021، مــا 

ميثــل أول ظهــور لهــا يف معــرض طــران 

ــدة.  ــات املتح ــا والوالي ــارج أوروب ــاع خ ودف

كــا تشــارك مجموعــة اليرونيــكا اإليطاليــة 

 ”1730 »جنــاح  للطــران  ديب  معــرض  يف 

ــارات  ــة مــع اإلم ــة قوي ــع بعاق ــي تتمت والت

ألكــر مــن ثاثــن عاًمــا تعــود إىل أوائــل 

التســعينيات حــن بــدأت الرشكــة اإليطاليــة 

اإلماراتيــة  املســلحة  القــوات  تزويــد  يف 

باملنتجــات مــع أنظمــة الحايــة الذاتيــة 

لطائــرات القــوة الجويــة ثــم امتــدت يف 

عــام 2000 الرشاكــة مــع الوحــدات البحريــة 

ــة.   ــة للبحري التابع
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درهم صفقات القوات المسلحة في »دبي للطيران« خالل 3 أيام 

20,000,000,000

جــاء ذلــك بحضــور اللــواء الركــن طيــار 

ــذي  ــر التنفي ــويش املدي ــح البل ــحاق صال إس

للمعــرض،  املنظمــة  العســكرية  للجنــة 

الحجــري  حمــد  ســارة  طيــار  واملقــدم 

ديب  معــرض  باســم  الرســمي  املتحــدث 

للطــران.  

ــة  ــة األوىل مــع رشك ــد يف الصفق ــم التعاق وت

 LOCKHEED MARTIN GLOBAL

ــم  ــات الدع ــم خدم ــة لتقدي INC األمريكي

شهد اليوم الثالث من معرض ديب للطريان 2021 إعالن وزارة الدفاع عن 
إبرام 6 صفقات بقيمة 4 مليارات و257 مليون و401 ألف درهم مع 
رشكات محلية ودولية، ليبلغ إجاميل الصفقات املربمة خالل ثالثة أيام 

16 صفقة بقيمة إجاملية بلغت نحو 20 مليار و781 مليون 446 ألف 
درهم، حيث بلغت صفقات اليوم األول 5 مليارات و239 مليون و207 
ألف، وصفقات اليوم الثاين 11 مليار و284 مليون و837 ألف درهم.   

الصفقة السادسةالصفقة الرابعةالصفقة الثالثةالصفقة الثانيةالصفقة األولى الصفقة الخامسة

و436 مليون و145 و410 ألف درهم
ألف و600 درهم

و802 الف درهم  و834 ألف درهمو210 ألف درهم درهم
6240000003000000000280000004200000035000000 90000000

الفنــي وتوفــر قطــع الغيــار ألنظمــة قيــادة 

القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي بقيمــة 

624 مليــون و410 ألــف درهــم، ويف الصفقة 

GLOB�  الثانيــة تــم التعاقــد مــع رشكــة

 AL AEROSPACE LOGISTICS LLC

املحليــة لتقديــم خدمــات الصيانــة لطائــرات 

قيــادة الطــران املشــرك بقيمــة 3 مليــارات 

ــم.  ــف و600 دره ــون و145 أل و436 ملي

ــة  ــع رشك ــة م ــة ثالث ــرام صفق ــم إب ــا ت ك

خدمــات  لتقديــم  الفرنســية   THALES
الدعــم الفنــي واإلصــاح ملنظومــات االتصــال 
درهــم،  ألــف  و210  مليــون   28 بقيمــة 
ــة  ــع رشك ــة م ــة رابع ــد صفق ــم عق ــا ت في
خدمــات  لتقديــم  الفرنســية   THALES
ــوات  ــة الق ــي ألنظم ــم الفن ــة والدع الصيان
الجويــة والدفــاع الجــوي بقيمــة 42 مليــون 

و834 ألــف درهــم. 
الخامســة مــع رشكــة  الصفقــة  وعقــدت 
 AGUSTA WESTLAND AVIATION
SERVICES اإليطاليــة لتقديــم خدمــات 
اســناد فنــي لطائــرات كبــار الشــخصيات 
بقيمــة 90 مليــون درهــم، بينــا عقــدت 
مــع رشكــة  السادســة واألخــرة  الصفقــة 
 RHEINMETALL AIR DEFENCE
ــم  ــات الدع ــم خدم ــويرسية لتقدي AG الس
الفنــي واإلصــاح والصيانــة لقيــادة القــوات 
الجويــة والدفــاع الجــوي، بقيمــة 35مليــون 

و802 الــف درهــم. 
واســتهل البلــويش املؤمتــر الصحفــي لإلعــان 
عــن الصفقــات املنعقــدة بــن وزارة الدفــاع 
ــال  ــة يف مج ــة املتخصص ــرشكات الدفاعي وال
ــن  ــور م ــع الحض ــب بجمي ــران، بالرحي الط

ممثــي وســائل األعــام وجميــع الحضــور.
وأشــار إىل أن املعــرض يف نســخته لهــذا العام 
قواســم  تحقيــق  يف  يلعــب دور محوريــاً 
ــى  ــاع ع ــاء والدف ــران والفض ــات الط قطاع
ــع  ــة تجم ــاره منص ــي باعتب ــتوى العامل املس
القــادة والخــراء حــول العــامل لــرشاكات 
جديــدة ومتهــد الطريــق نحــو تعــايف القطــاع 

ــتقبل. ــو يف املس ــق النم وتحقي
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أعلنــت أبوظبــي لبنــاء الســفن، الرشكــة 
ــاً  ــدة إقليمي ــدج والرائ ــة اي ــة ملجموع التابع
والتجاريــة  الحربيــة  الســفن  بنــاء  يف 
تجهيزهــا  وإعــادة  وصيانتهــا  وإصاحهــا 
وتحويلهــا، عــن توقيــع اتفاقيــة متعــددة 
ــع  ــة م ــواض الجاف ــق باألح ــنوات تتعل الس
رشكــة بــرول أبوظبــي الوطنيــة )أدنــوك( 
لإلمــداد والخدمــات لتوفــر أعــال الصيانــة 
أدنــوك  لســفن  والتحديــث  واإلصــاح 
املختصــة بالعمليــات البحريــة وعمليــات 

املوانــئ.

إيدج تتولى صيانة 
سفن عمليات الموانئ  

ــاين  ــد الث ــة زاي ــحي كلي ــن مرش ــدد م زار ع
ــن«،  ــاح مجلــة »درع الوط العســكرية، جن

ضمــن معــرض ديب للطــران 2021.
وقــدم العقيــد ركــن يوســف الحــداد، رئيــس 
ــحن  ــن«، للمرش ــة »درع الوط ــر مجل تحري
ــد  ــة يف تزوي ــن دور املجل ــة ع ــذة تعريفي نب
باملعرفــة  العســكرية  واملعاهــد  الكليــات 
ــي  ــز الوع ــة، وتعزي ــة للطلب ــة الازم والثقاف
ــوات  ــدى منتســبي الق اإلعامــي واملعــريف ل
املســلحة خاصــة وأفــراد املجتمــع عامــة 
لقواتنــا  العســكري  التطــور  ومواكبــة 
املســلحة الباســلة. كــا اطلــع املرشــحن عى 
ــن«، يف  ــة درع »الوط ــة ملجل ــرشة اليومي الن
معــرض ديب للطــران، ومــا تقدمــه للعارضــن 
والــزوار مــن أخبــار ومعلومــات مهمــة حــول 

ــات. ــم الصفق ــرض وأه املع

مرشحون من كلية زايد العسكرية 
يزورون »درع الوطن« 
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نجحــت مجلــة »درع الوطــن« خــال مســرة 
نصــف القــرن املــايض أن تؤســس لنفســها 
ــكري،  ــام العس ــا يف اإلع ــة به ــة خاص مدرس
وعمــق  اإلعامــي،  إنتاجهــا  بــراء  تتميــز 
تحلياتهــا ودراســاتها العســكرية واألمنيــة، 
وتنــوع أطروحاتهــا ورؤاهــا لــكل مــا يتعلــق 
ــة،  بالقطــاع العســكري عــى املســتويات كاف
املحليــة منهــا واإلقليميــة والدوليــة، باإلضافــة 
الــذي  املســتقبي  الجانــب االســترشايف  إىل 

ــي. ــي والبحث ــا اإلعام ــز طابعه مي
بفضــل هــذه الرؤيــة، متكنــت مجلــة درع 
أداء  مــن  واقتــدار  كفــاءة  بــكل  الوطــن 
تعزيــز  يف  فقــط  ليــس  املتمثلــة  مهمتهــا 
الوعــي اإلعامــي واملعــريف لــدى منتســبي 
ــع  ــراد املجتم ــة وأف ــلحة خاص ــوات املس الق
ــا  ــكري لقواتن ــور العس ــة التط ــة ومواكب عام
نطــاق  اتســع  وإمنــا  الباســلة،  املســلحة 
التطــورات  متابعــة  ليشــمل  اهتامهــا 
العســكري  العمــل  مياديــن  يف  املتســارعة 
بهــا  املرتبطــة  التكنولوجيــة  والتطــورات 
عــى املســتوين االقليمــي والــدويل، وتقديــم 
التحليــات والدراســات املوضوعيــة واملتوازنــة 
ــي تعــزز الوعــي بشــأن هــذه التطــورات  الت
عــى  وانعكاســاتها  املســتقبلية  وآفاقهــا 
املنطقــة، فكانــت عــى قــدر طمــوح القــارئ 
وتطلعاتــه إلشــباع نهمــه للعلــم واملعرفــة 
عموًمــا، وجعلتــه قريبــاً مــن األحــداث، ملــاً 
ــاً بتأثراتهــا وســيناريوهاتها،  بأبعادهــا، وواعي
التقــدم  اســتثار  يف  أبدعــت  أن  بعــد 
لنفســها  وحجــزت  الهائــل  التكنولوجــي 
املنصــات  مــن  الكثــر  يف  رياديــاً  موقعــا 
الرقميــة اإلعاميــة لتصــل رســالتها اإلعاميــة 

عــى أوســع نطــاق ممكــن.

»درع الوطن«
اليوبيل الذهبي

يوسف الحداد

أعلنــت رشكــة ســند، الرائــدة عامليــاً يف مجال 
هندســة الطــران وحلــول التأجــر واململوكــة 
ــع  ــة لاســتثار، توقي بالكامــل لرشكــة مبادل
 100 بقيمــة  ائتانيــة  تســهيات  صفقــة 

ــي األول. ــك أبوظب ــع بن ــون دوالر م ملي
وتســهم صفقــة التمويــل الجديــدة التــي تــم 
توقيعهــا عــى هامــش معــرض ديب للطــران 
التــي  الرشاكــة  نطــاق  توســيع  يف   2021
تجمــع بــن »ســند« و»أبوظبــي األول« منــذ 
أكــر مــن عقــٍد مــن الزمــن، لتتجــاوز بذلــك 
ــتن  ــن املؤسس ــة ب ــات املالي ــة االتفاقي قيم
دوالر.  مليــون   950 حاجــز  اإلماراتيتــن 
وتهــدف التمويــات املتنوعــة إىل تعزيــز 
ــة  ــوق العاملي ــند يف الس ــال س ــة أع محفظ

ــار. ــع الغي ــركات وقط ــر املح لتأج
ــذي  ــس التنفي ــث، الرئي ــروي المبي ــال ت وق
ــخة  ــا الراس ــد رشاكتن ــند: »تُع ــة س ملجموع
مــع بنــك أبوظبــي األول أطــول وأكــر رشاكة 
ــا  ــى يومن ــة حت ــا املجموع ــة عقدته مرفي

ــايسٍّ يف  ــكٍل أس ــاهمت بش ــث س ــذا، حي ه
ــا كأحــد أكــر رشكاء التمويــل  تعزيــز مكانتن
القطــاع.  هــذا  يف  ومصداقيــًة  موثوقيــة 
ولطاملــا عملنــا مــن خــال رشاكاتنــا الوثيقــة 
أفضــل  لتقديــم  املرفيــن  مــع رشكائنــا 
الحلــول املاليــة لعمائنــا، ويرسّنــا اليــوم 
ترســيخ عاقتنــا مــع بنــك أبوظبــي األول مــن 
ــا  ــدة، م ــهيات الجدي ــة التس ــال صفق خ
ــروض  ــيع ع ــاز لتوس ــع ممت ــا يف موق يضعن
الخدمــات  منتجاتنــا وخدماتنــا يف قطــاع 

الصناعيــة«.
رئيــس  البورنــو،  مهنــد  قــال  بــدوره 
الخدمــات املرفيــة الدوليــة لــدى بنــك 
أبوظبــي األول: »نفتخــر برشاكتنــا املســتمرة 
ــو الرشكــة  مــع ســند وبدورنــا يف دعــم من
وتكريــس موقــع أبوظبــي كمركــٍز عاملــيٍّ 
لقطــاع الطــران. ونتطلــع إىل أن تســاهم 
هــذه االتفاقيــة يف توســيع عاقتنــا مــع 
ســند وتعزيــز ثقتنــا الراســخة بهــذه الرشكــة 
وإمكانياتهــا املســتقبلية نظــراً ملــا تتمتــع بــه 
ــّدر  ــران. ونق ــاع الط ــر يف قط ــز كب ــن متي م
عاقتنــا القويــة مــع ســند ومبادلــة ونتطلّــع 
ــاهمة يف  ــم واملس ــن الدع ــد م ــم مزي لتقدي

منــّو الرشكتــن يف املســتقبل«.

100
مليــــــــــــــون
دوالر تسهيالت 

ائتمانية لـ »سند« 

950 مليون دوالر 
قيمة التعامالت 

اإلجمالية بين 
الطرفين  
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يعــرض »ديب للطــران«، لوحــة تحمــل شــعار 
طــران اإلمــارات املصنــوع مــن الذهــب 
الخالــص »عيــار 24« بقيمــة 10 آالف دوالر، 
طائــرات  إلحــدى  يعــود  طائــرة  وجنــاح 
ــام 2007  ــة يف ع ــارات« املصنع »طــران اإلم
ميكــن لعشــاق جمــع املقتنيــات رشاؤهــا 

مبختلــف  للطــران  ديب  معــرض  يحتفــي 
املشــاريع الصناعيــة واالبتكاريــة املرتبطــة 
يدعــم  كــا  والفضــاء،  الطــران  بقطــاع 
جهــود املبدعــن يف مجــال تعزيــز االســتدامة 

البيئيــة.
ومــن بــن املشــاريع التــي تحافــظ عــى 
مــن  الحاليــة  النســخة  وتســلط  البيئــة 
معــرض ديب للطــران الضــوء عليهــا، مــرشوع 
إعــادة  يف  املتخصــص  كرافــت«  »وينجــز 
تدويــر الطائــرات، عــر تفكيكهــا واســتغال 
القطــع الداخليــة بهــا لتصميــم وتصنيــع 
تحــف فنيــة وقطــع أثــاث منــزيل عــايل 

القيمــة والجــودة.

ذهب خالص
»طيران اإلمارات« 

تعزز االستدامة البيئية
تحف فنية

ــف دوالر. ــن 15 أل ــدأ م ــة تب بقيم
املعروضــة،  األخــرى  القطــع  بــن  ومــن 
ــركات  ــن مح ــة م ــة مصنع ــاوالت زجاجي ط
دوالر  أالف   5 تتجــاوز  بقيمــة  الطائــرات 
ــذات  ــن ناف ــة م ــط مصمم ــاعات للحائ وس
آالف دوالر.  8 إىل  تصــل  بقيمــة  الطائــرة 

ــي تتخــذ مــن  ــة الناشــئة الت وتصمــم الرشك
متنوعــة  حقائــب  لهــا،  مقــرًا  اإلمــارات 
للســفر وللســيدات ولأجهــزة اإللكرونيــة 
مــن األقمشــة والجلــود العاليــة الجــودة 
ــرات. ــاه املســتخدمة يف الطائ ــة للمي املقاوم
وقــال مؤســس ورئيــس الرشكــة، فــواز محمد 
عــي لـــ »درع الوطن«: »إن املرشوع تأســس 
يف عــام 2018، بهــدف تدويــر الطائــرات مــن 
ــرًا  ــك نظ ــة، وذل ــى البيئ ــاظ ع ــل الحف أج
ألن العديــد مــن الطائــرات التــي تخــرج 
مــن الخدمــة عــادة مــا يتــم تركهــا مهملــة 
لكننــا  العــامل،  مــن  مختلفــة  مناطــق  يف 
قررنــا أن نتشــارك الخــرات مــع الرشكــة 

ــر كرافــت رســايكلنج«  العامليــة »فالكــون اي
املتخصصــة يف املجــال منــذ 10 ســنوات مــن 

ــامل«. ــة والع ــع يف املنطق ــل التوس أج
مســؤول  لفــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــت  ــر كراف ــون اي ــة »فالك ــات يف رشك املبيع
ضمــن  الحــدث  يف  رسايكلنج«املشــاركة 
جنــاح اململكــة املتحــدة، انجــوس مكانــزي، 
ــة  ــة املعروض ــف الفني ــع والتح إىل أن القط
ــع  ــا تتمت ــران« جميعه ــزوار يف »ديب للط لل
بقيمــة وجــودة عاليــة، فعــى ســبيل املثــال، 
يتــم عــرض مقاعــد مصممــة مــن مخلفــات 
الطائــرات تتــراوح قيمتهــا بــن ألــف و5 

دوالر. آالف 
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أحــدث  مــن   MSAM وتعتر منظومــة 
الصاروخــي  الجــوي  الدفــاع  منظومــات 
يف  تطــوراً  االكــر  ومــن  املــدى  متوســط 

العــامل.

 تعتزم االستحواذ على 
منظومة الدفاع الجوية الكورية  

وزارة الدفاع

3.5
مليار دوالر 

أمريكي قيمة 
الصفقة

 كشف طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن 
االقتصادي عن أن وزارة الدفاع تعتزم االستحواذ عىل منظومة الدفاع 

الجوية الكورية )MSAM( والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات 
وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية، موضحاً بأن قيمة الصفقة قد تصل 

إىل نحو 3.5 مليار دوالر أمرييك )ما يعادل نحو 12.9مليار درهم(.

مراحــل  إىل  »وصلنــا  الحوســني:  وقــال 
ــب  متقدمــة جــداً يف املفاوضــات مــع الجان
ــايئ  ــاق نه ــرام اتف ــن إب ــا م ــوري واقربن الك
بهــذا الشــأن«، موضحــاً بــأن الجانبــن اتفقــا 

ــات  ــب املتطلب ــة حس ــر املنظوم ــى تطوي ع
والدفــاع  الجويــة  للقــوات  العملياتيــة 
الجــوي لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة«.
ــأيت يف إطــار  ــة ت وأضــاف: »إن هــذه الصفق
نطــاق العمــل الجديــد ملجلــس التــوازن 
إدارة  حاليــاً  يتــوىل  الــذي  االقتصــادي 
مشــريات وعقــود وزارة الدفــاع، مؤكــداً 
ــع  ــل م ــيواصل العم ــوازن س ــس الت أن مجل
قــدرات  لتعزيــز  االســراتيجين  رشكائــه 
األولويــات  وتحقيــق  الدفاعيــة  الدولــة 
االســراتيجية يف هــذا املجــال فضــاً عــن 
ــا  ــر املســتمر يف مجــاالت التكنولوجي التطوي
ــة  ــق رؤي ــهم يف تحقي ــكل يس ــة بش املتقدم
الدولــة املتمثلــة يف بنــاء قطــاع دفاعــي 
املســتقبلية«. االهــداف  ويخــدم  متطــور 
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متدرب في » آي آكت«

مذكرة تفاهم لتعزيز 
سالمة طاقم الطيران

4000

100 مؤسسة طران داخل وخارج الدولة
الستشــارات  الدوليــة  آكــت  آي  دربــت 
التجــاري  الــذراع  والتدريــب،  الطــران 
للهيئــة العامــة للطــران املــدين يف دولــة 
ــن  ــر م ــنوات أك ــع س ــال أرب ــارات خ اإلم
4000 متخصــص يف مجــال الطــران ألكــر 
ــواء داخــل أو  ــن 100 مؤسســة طــران س م
خــارج الدولــة مــن خــال 120 برنامًجــا 
مــن   45 مــن  أكــر  تدريبيًا وباســتخدام 
الخــراء املتخصصــن يف التدريــب ووفــق 

التدريبيــة. االســاليب  أفضــل 
وقعــت  قــد  الدوليــة  آكــت  آي  وكانــت 
مذكــرة تفاهــم مــع »االتحــاد للطــران« 
تقــوم مبوجبهــا »آي آكــت« بتقديــم دورات 
مجــاالت  يف  االتحــاد  ملوظفــي  تدريبيــة 
مختلفــة وفــق أفضــل املارســات، والعمــل 
بشــكل وثيــق لتحديــد الفــرص الجديــدة يف 
ــم  ــر وتقدي ــة تطوي ــران وخاص ــة الط صناع
ــاءة  ــى الكف ــة ع ــة القامئ ــدورات التدريبي ال
ــاء  ــع انح ــة ويف جمي ــتقبل يف املنطق يف املس

العامل. 
ــن طــوق  ــه ب ــايل عبدالل ــع مع حــر التوقي
مجلــس  رئيــس  االقتصــاد،  وزيــر  املــري، 
إدارة الهيئــة، وتــم التوقيــع مــن قبــل ســيف 
محمــد الســويدي، مديــر عــام الهيئــة العامة 
للطــران للمــدين، وتــوين دوغــاس، الرئيــس 

التنفيــذي ملجموعــة االتحــاد للطــران. 

وقعــت كليــة األمــر ســلطان لعلــوم الطــران 
و»إل ثــري هاريــس« عــر جنــاح مجموعــة 
ــرة  ــران مذك ــرض ديب للط ــعودية يف مع الس
ــة  ــوات القادم ــأن الخط ــا بش ــم بينه تفاه
AIRSIDES�  نحــو تركيــب أجهــزة املحــاكاة

IM للتدريــب عــى املناولــة األرضيــة يف مقر 
الكليــة، حيــث ســتكون كليــة األمــر ســلطان 
لعلــوم الطــران أول مؤسســة تدريبيــة يف 
ــز  ــة يف تعزي ــك التقني ــة تســتخدم تل املنطق
ــم  ــامة طاق ــروف س ــن ظ ــب وتحس التدري

املناولــة األرضيــة. 

ويعــد نظــام AIRSIDESIM تقنيــة محاكاة 

شــبه واقعيــة، تحــايك عمــل معــدات الدعــم 

واملناولــة األرضيــة، مبــا فيهــا مركبــات دفــع 

تحميــل  وآليــات  الخلــف  إىل  الطائــرات 

ــاه.  ــود واملي ــة، وشــاحنات الوق األمتع
ومتنــح التقنيــة إحساســاً بواقــع أرض املطــار 
لتدريــب ســائقي معــدات الدعــم األريض 
ــراض  ــة ألغ ــات املخصص ــادة املركب ــى قي ع
هــذا  يعــزز  بحيــث  األرضيــة،  املناولــة 
ــادة  ــم يف القي ــي مــن مهاراته الحــل التدريب
تســير  يف  املتبعــة  واألســاليب  والقواعــد 
ــة. ــة العاملي ــع األنظم ــق م ــا يتف ــل مب العم
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الرئيس اإلقليمي لفيديكس لـ »درع الوطن«:

مركز جوي إقليمي 
ينطلق من دبي

قــال جــاك ميــوز، الرئيــس اإلقليمــي لرشكــة 
»فيديكــس« إكســريس للــرشق األوســط 
وشــبه القــارة الهنديــة وأفريقيــا: »إن الرشكة 
وقعــت مؤخــراً اتفاقيــة مــع »ديب الجنــوب« 
ــارة ديب  ــد يف إم ــي جدي ــز إقليم ــاء مرك لبن
يقــدم خدماتــه ملنطقــة الــرشق األوســط 
وشــبه القــارة الهنديــة وأفريقيــا«، مشــراً إىل 
أن دولــة اإلمــارات تواصــل ترســيّخ موقعهــا 

ــاً للخدمــات اللوجســتية. ــزاً عاملي مرك
»درع  لـــــ  تريــح  يف  ميــوز،  وأضــاف 
الوطــن« عــى هامــش معــرض ديب للطــران: 
عمليــات  محــور  تعتــر  ديب  إمــارة  »إن 
املركــز  يقــع  حيــث  اإلقليميــة  الرشكــة 
مطــار  مــن  بالقــرب  الجديــد  اإلقليمــي 
آل مكتــوم الــدويل«، مشــراً إىل أن املركــز 
ــم  ــات لدع ــدث التقني ــززاً بأح ــيكون مع س
شــبكة الرشكــة اإلقليميــة والعامليــة، لزيــادة 

اإلمارات ترسخ 
موقعها مركزًا 

عالميًا للخدمات 
اللوجستية 

ــدرة  ــبه الق ــا يكس ــغيلية، مب ــاءات التش الكف
عــى تلبيــة الطلبــات التجاريــة املتزايــدة يف 
شــتى أرجــاء منطقــة الــرشق األوســط وشــبه 

القــارة الهنديــة وأفريقيــا وخارجهــا.
وذكــر أن املركــز سيشــكل فرصــة مهمــة 
ــر  ــتقبل ع ــة يف املس ــات الجوي ــو الرح لنم
مبــا  مثاليــاً،  موقعــاً  يتخــذ  باعتبــاره  ديب 
ــا  ــاق حضوره ــيع نط ــة بتوس ــمح للرشك يس
التجاريــة،  عملياتهــا  وتســهيل  التجــاري، 
وتقديــم  النمــو  مــن  املزيــد  وتحقيــق 
تغطيــة دوليــة واســعة النطــاق مــن وإىل 
ــط  ــة إىل رب ــامل، باإلضاف ــدان الع ــف بل مختل
والعمــاء،  الجديــدة  باألســواق  الــرشكات 
وتعزيــز التواجــد عــى مســتوى املنطقــة 
والعــامل، ال ســيا يف ظــل تنامــي الحاجــة إىل 
أعــال التجــارة واالســتراد والتصديــر داخــل 

املنطقــة وعــى الصعيــد العاملــي.

ومــن املقــرر أن يتــم تطويــر املركــز الجديــد 
املســتدامة  العمليــات  تراعــي  بطريقــة 
واســتخدام الطاقــة، وتعزيــز تجربــة العمــاء 
بشــكل عــام، وذلــك مــن خــال نظــام فــرز 
آيل متقــدم، ومعــدات فحــص أمنيــة رسيعــة، 
وخدمــات تخزيــن مــردة، ومميــزات أخــرى 
ــة  ــرة بطريق ــع الخط ــإدارة البضائ ــمح ب تس

ــة.  فعال
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شركات ابتكارية
10في جناح »التشيك« 

يعــرض جنــاح جمهوريــة التشــيك التــي 

ــران  ــرض ديب للط ــرة يف مع ــارك ألول م تش

ــة  ــة وعســكرية وتقني 2021 صناعــات حربي

الطــران  قطــاع  يف  متخصصــة  وأخــرى 

ذات صيــت  وطنيــة  10 رشكات  ابتكرتهــا 
عاملــي واســع.

 Aero« ومــن بــن املشــاركن، كل مــن رشكــة
مصنــع  أكــر  تعــد  التــي   »Vodochody
للطائــرات الحربيــة يف التشــيك منــذ 1919، 
وكذلــك Aircraft Industries املتخصصــة 
يف قطــاع الطــران منــذ 80 عاًمــا، بينــا 
تتخصــص رشكــة »ALV« املصنعــة ألنظمــة 
 GALAXY ــة ــا رشك ــورة، أم ــران املتط الط
النقــاذ  متطــورة  مناطيــد  فتصنــع   GRS
ــر  ــن مخاط ــد م ــن بع ــرة ع ــرات املس الطائ

ــغ. ــت وزن 35 ك ــقوط وح الس
وتتضمــن قامئــة الــرشكات املشــاركة ضمــن 
الجنــاح التشــيي كل مــن MESIT املصنعــة 
CHAR� الدقيقــة،  الطائــرات  وألنظمــة 

ــك  VAT AXL، وOMNIPOL A.S. ، وكذل

PBS املصنعــة ملحــركات الطائــرات املســرة 
والتقليديــة، وUNIS  املتخصصــة يف صناعــة 
 VRG الطائــرات،  يف  التحكــم  أنظمــة 
ــن. ــب الطياري ــة تدري ــة يف أنظم املتخصص

ومــن األنظمــة املبتكــرة املعــززة بالواقــع 
الجنــاح  يســتعرضها  التــي  االفــرايض 
التشــيي أمــام زوار معــرض ديب للطــران، 
نظــام محــاكاة لقيــادة الطائــرات العســكرية 
مــن تصنيــع رشكــة VRG، مبجــال رؤيــة 180 
ــا  ــب، ك ــا للتدري ــه مثاليً درجــة مــا يجعل
ميكــن ألكــر مــن شــخص التــدرب يف وقــت 

ــدة. ــام املعق ــى امله ــد ع واح
كــا صممــت الرشكــة نظاًمــا »متنقــل« 
الصعبــة  واملهــات  الطــران  ملحــاكاة 
أنــواع  قيــادة  عــى  الطياريــن  لتدريــب 

العســكرية. الطائــرات  مــن  مختلفــة 

 »آنسيس« جهود للحد
من االنبعاثات الكربونية

تســتعرض رشكــة »آنســيس«، املتخصصــة يف 
مجــال أنظمــة وبرامــج املحــاكاة الهندســية، 
معــرض  فعاليــات  يف  مشــاركتها  خــال 
التــي  التكنولوجيــا  أحــدث  للطــران  ديب 
توفرهــا لصناعــة الطــران إىل جانــب أنظمــة 
الدفــع البديلــة األكــر فعاليــة مبــا فيهــا 
الكهربائيــة  اآلالت  القامئــة عــى  الحلــول 

والهيدروجــن والتوربينيــة. 
أول،  مديــر  موراليــس،  ماريانــو  وقــال 
»آنســيس«:  يف  الفنيــة  الحســابات  إدارة 
املعــرض  »نســتعرض خــال مشــاركتنا يف 
أحــدث حلــول املحــاكاة الهندســية التــي 
مــن  والحــد  االســتدامة  جهــود  تدعــم 
تُســهم  حيــث  الكربونيــة،  االنبعاثــات 
ــاع  ــة يف قط ــداث نقل ــاكاة بإح ــة املح أنظم
ــات  ــر النفق ــن خــال توف ــل الجــوي م النق

املنتجــات، ويف ترسيــع  كامــل دورة  عــر 
تطويــر أنظمــة الطائــرات املســتقبلية األكــر 

ســامة واســتدامة«. 
ــة  وأضــاف: »تســمح أنظمــة املحــاكاة املبني
ــة  ــيحدث بدق ــا س ــع م ــاء بتوق ــى الفيزي ع
ــاكل  ــة املش ــاعد يف مواجه ــا تس ــة، ك عالي

الصلــة  ذات  للغايــة  املعقــدة  الهندســية 
بتصميــم املنتجــات والنــاذج التــي تتبناهــا 
صناعــة الطــران وقطــاع الدفــاع. ونركــز 
خــال مشــاركتنا يف املعــرض عــى كيفيــة 
مســاهمة أنظمــة املحــاكاة الخاصــة بالرشكة 
يف ترسيــع عمليــة التحويــل الرقمــي، مبــا 
يعــزز مــن مســتويات الكفــاءة واالســتدامة، 
كــا تســاهم حلــول »ديجيتــال تويــن – 
تطويــر  يف  بنــا  الخاصــة   »Digital Twin
قطــاع  صعيــد  عــى  ُمحســنة  عمليــات 

ــد«.  ــاح والتجدي ــة واإلص الصيان
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القطاعــات  تنميــة  صنــدوق  أعلــن 
االســراتيجية ، الــذراع االســتثاري لرشكــة 
تــوازن القابضــة عــن تخصيــص 150 مليــون 
مليــون   550 يعــادل  )مــا  أمريــي  دوالر 
ــال املخاطــر”  درهــم( الســتثارات “رأس امل
يف الــرشكات الناشــئة العاملــة يف القطاعــات 
واألمــن  الدفــاع  مثــل  االســراتيجية 
والتكنولوجيــا وتقنيــات الطــران وغرهــا 

العاملــي. أو  الســوق املحــي  ســواء يف 
وقــال طــارق عبــد الرحيــم الحوســني، رئيس 
مجلــس إدارة صنــدوق تنميــة القطاعــات 
االســراتيجية والرئيــس التنفيــذي ملجلــس 
الخطــوة  تلــك  »إن  االقتصــادي:  التــوازن 
الصنــدوق  اســراتيجية  مــع  تتــاىش 
تحمــل  اســتثارات  تنفيــذ  إىل  الراميــة 
عوائــد ماليــة مجديــة واملشــاركة يف تطويــر 
التقنيــات الحديثــة ذات الصلــة باهتاماتنــا 
االســراتيجية وبنــاء رشاكات تتيــح فــرص 
ــتدام   ــي مس ــام بيئ ــاء نظ ــاهمة يف بن للمس
لقطــاع الصناعــات التقنيــة واملتقدمــة«.

ــو  ــري العض ــارص الجع ــه ن ــاف عبدالل  وأض
لصنــدوق  التنفيــذي  والرئيــس  املنتــدب 
تنميــة القطاعــات االســراتيجية: »نســتهدف 

ــاه  ــادي والي ــوازن االقتص ــس الت ــن مجل أعل
لاتصــاالت الفضائيــة »اليــاه ســات«، الرائدة 
يف مجــال تشــغيل األقــار الصناعيــة، االتفاق 
لتأســيس مرشوعهــا املشــرك املتمثــل يف 

رشكــة »ســتار تكنولوجيــز«.
ــوازن  ــاح مجلــس الت ــة يف جن ووقــع االتفاقي
االقتصــادي مبعــرض ديب للطــران كل مــن 
التنفيــذي  الرئيــس  الرميثــي  عــي  مطــر 
مجلــس  االقتصــادي يف  التطويــر  لوحــدة 
الشــامي  وعيــى  االقتصــادي  التــوازن 
املديــر العــام لرشكــة اليــاه ســات للخدمــات 
الحكوميــة بحضــور عــدد مــن املســؤولن يف 

كا الجانبــن.
بتطويــر  تكنولوجيــز«  »ســتار  وســتقوم 
أحــدث تقنيــات االتصــاالت عــر األقــار 
ــة  ــى القيم ــك ع ــتندة يف ذل ــة، مس الصناعي
ســات  »اليــاه  توفرهــا  التــي  العاليــة 
للخدمــات الحكوميــة«، ذراع »اليــاه ســات« 
املتخصصــة يف الحلــول الحكوميــة مــا يوفــر 
الفرصــة ملزيــد مــن التميــز مــن حيــث 

واألســواق. العمــاء 

مليون درهم الستثمارات 
»رأس المال المخاطر«

»ستار 
تكنولوجيز«

تعاون بين 
»توازن« 

و»الياه سات«   

550

4 استثمارات 
بقيمة إجمالية 

بلغت نحو 30 
مليون دوالر

اســراتيجية  قطاعــات  يف  ناشــئة  رشكات 
محــددة وتتمتــع بإمكانــات منــو عاليــة مــع 
تأثــر متنــاٍم ونطــاق اعــال عاملــي املســتوى 
خاصــة يف أســواق اإلمــارات ومنطقــة الــرشق 
واململكــة  األورويب،  واالتحــاد  األوســط، 
املتحــدة، واألســواق املحتملــة األخــرى، علــًا 
أن القطاعــات تتضمــن قطــاع الصناعــات 
التكنولوجيــا  وقطــاع  واألمنيــة  الدفاعيــة 
املتعــددة  االســتخدامات  ذات  املتقدمــة 
والهندســة واالبتــكار وصناعــة الروبوتــات 
وتقنيــات  واملســرة  الذاتيــة  واألنظمــة 
ــا تخــدم قطــاع الطــران  ــة وتكنولوجي الطاق

ــا«. ــاء غره والفض
ســينفذ  الصنــدوق  »إن  الجعــري:  وقــال 
ــارش،  ــر مب ــارش أو غ ــكل مب ــتثاراته بش اس
علــاً أن حصــة االســتثارات املبــارشة تراوح 
مــا بــن 85 و%90 مــن مخصصــات رأس 
املــال املخاطــر، كــا نفــذ الصنــدوق بالفعــل 
4 اســتثارات بقيمــة إجاليــة بلغــت نحــو 
ــون  ــادل 110 ملي ــا يع ــون دوالر )م 30 ملي
ــتثارات  ــن االس ــأن 3 م ــاً ب درهــم(، موضح
كانــت مبــارشة فيــا كان اســتثار واحــد 

ــارشة.” ــر مب ــة غ بطريق
واســتثمر الصنــدوق يف عــدد مــن الــرشكات 
األمريكيــة   360 أي  هــوك  مثــل  الناشــئة 
الجغــرايف  التتبــع  أنظمــة  يف  املتخصصــة 
ورشكــة هــاي ســكاي االرسائيليــة املتخصصــة 
بتوفــر حلــول اقتصاديــة النظمــة اتصــاالت 
آي  تــراي  ورشكــة   الصناعيــة  األقــار 
االرسائيليــة املتخصصــة يف تطويــر أنظمــة 
ــيع  ــراء لتوس ــت الحم ــعة تح ــاط  االش التق

املــدى البــري.
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 »QX-6« و »QX-5«
طيران لـ 16 ساعة 

تطويــر  مديــر  النعيمــي  محمــد  وقــال 

اإلعــال يف الرشكــة لـــ »درع الوطــن«: »إن 

رشكــة أدايس تعــد إحــدى الــرشكات التابعــة 

ملجموعــة »إيــدج« االســراتيجية املتخصصــة 

يف تطويــر أنظمــة الطائــرات دون طيــار، 

ــة  ــة الجوي ــة بـــ األنظم ــز الرشك ــا تتمي ك

واألرضيــة التــي تدعــم املهــام لــدى القــوات 

املســلحة اإلماراتيــة«.

بــدون  املســرة   »QX�5« طائــرة وتتــوىل 

طيــار مهــام جمــع املعلومــات واملراقبــة 

ــل  ــى العم ــا ع ــز بقدرته ــتطاع وتتمي واالس

ــة تصــل إىل 16 ســاعة، فضــًا  لفــرات طويل

يف  متطــورة  ألنظمــة  اســتخدامها  عــن 

اآليل. والتوجيــه  التواصــل 

كشفت »أدايس« ضمن مشاركتها يف الدورة الحالية من معرض 
ديب للطريان عن طائريت »QX-5« و»QX-6« املسريتني ألداء 

مهام األنشطة العسكرية واملراقبة والشحن الجوي. 

اإلقــاع  عــى  القــدرة  الطائــرة  ومتتلــك 
الحمــوالت  وحمــل  العمــودي  والهبــوط 
ــا يصــل  ــا إىل 25 كــغ، في ــي يصــل وزنه الت
ــى  ــدرة ع ــم وق ــل إىل 100 ك ــا الطوي مداه
الطــران عــى ارتفاعــات عاليــة تصــل إىل 15 

ــدم. ــف ق أل
ــار  ــدون طي ــرة »QX�6« املســرة ب ــا طائ أم
لخدمــة العمليــات االســراتيجية، فتتمتــع 
والتوجيــه  للتواصــل  متطــورة  بأنظمــة 
الــذايت، ومتتلــك خاصيــة املاحــة باســتخدام 

ــا. ــى متنه ــة ع ــو املثبت ــرات الفيدي كام
ــز الطائــرة مبــدة طرانهــا التــي تصــل  وتتمي
إىل 4 ســاعات وبقــدرة الهبوط عــى مختلف 
األســطح الصعبــة مثــل الرمــال والســفن 
املبحــرة، وفعاليتهــا يف تســهيل أنشــطة نقــل 
ــي يصعــب  ــع الت الشــحنات مــن وإىل املواق
الوصــول إليهــا، علــًا أنهــا تحمــل شــحنات 
ــا  ــرز فعاليته ــغ، وت ــا إىل 150 ك ــل وزنه يص
عنــد اســتخدامها يف القطاعــات الدفاعيــة 

ــل النفــط والغــاز. ــة مث والحيوي
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ــية  ــة KBPTULA.RU الروس ــرض رشك  تع
مــن خــال مشــاركتها يف معــرض ديب الــدويل 
تســمى  حربيــة  مدرعــة   2021 للطــران 
للدفــاع  مخصصــة   PANTSIR – S1M
ــواع  ــع أن ــة جمي ــة ملواجه ــوي ومصمم الج
ــداف  ــا األه ــا فيه ــة، مب ــدات املعادي التهدي

العســكرية صغــرة الحجــم.     
وتعــد املدرعــة متعــددة الوظائــف، إذ تضــم 
منصــة للقذائــف تتمكــن مــن حمــل حتى 6 
صواريــخ أرض جــو، وبندقيتــان مخصصتــان 
ــعار  ــة االستش ــد، ورادار بتقني ــدى البعي للم
ــة  عــن بعــد للكشــف عــن األجســام الغريب
أو الطائــرات، كــا يســتخدم لتتبــع األهداف 
ــة  ــد املدرع ــم تزوي ــخ، وت ــه الصوراي وتوجي
األوليــة،  لإلســعافات  متقدمــة  بحقيبــة 
وكذلــك مــزودة ببطارتــن كبرتــن يف الحجــم 

ــة.  ــة املطلوب ــد املدرعــة بالطاق مل
وبينــت الرشكــة أن املدرعــة تتمكــن مــن 
مواجهــة الطائــرات ذات األجنحــة الثابتــة 
واملروحيــات ومختلــف أنــواع الصواريــخ، 
مبــا فيهــا صواريــخ »كــروز« والصواريــخ 

قصــرة  االســراتيجية  وشــبه  الباليســتية، 
املــدى ومقذوفــات MLRS واألســلحة عاليــة 
ــز  ــا لتعزي ــتخدامها أيًض ــن اس ــة، وميك الدق
ــاع الجــوي ضــد هجــوم جــوي  ــوات الدف ق

واسع النطاق.  
إحــدى   KBPTULA.RU رشكــة  وتعــد 
رشكات التصميــم الرائــدة يف صناعــة الدفــاع 
الروســية، إذ طــورت أكــر مــن 140 منوذًجــا 
مــن األســلحة واملعــدات العســكرية، والتــي 
تــم إدخالهــا يف سلســلة اإلنتــاج وتقدميهــا يف 

ــرويس. الخدمــة مــع الجيــش ال
أنظمــة  تصميــم  يف  الرشكــة  وتختــص 
أنظمــة  للدبابــات،  املضــادة  الصواريــخ 

صواريخ
6أرض جو

PANTSIR – S1M
مدرعة تواجه 

التهديدات المعادية

شراكة في حلول تأجير 
محركات الطائرات

الرئيســية  القتــال  لدبابــات  األســلحة 

قذائــف  الخفيفــة،  املدرعــة  واملركبــات 

صواريــخ  وأنظمــة  موجهــة  مدفعيــة 

ــلحة  ــوي، أس ــاع الج ــة الدف ــة، أنظم موجه

ــا، مكافحــة  ــادق والذخــرة املرتبطــة به البن

األســلحة الصغــرة، بنــادق الصيــد والرياضــة، 

ــزًا  ــل الرشكــة مرك ــت الحــارض متث ويف الوق

بحثيًــا ذو انتــاج عــايل الســعة يصنــع أحــدث 

بدقــة. املوجهــة  األســلحة 

قطــاع  يف  العامليــة  ســند  قــدرات  مــن 
ــة.  ــة املتخصص ــات الصناعي الخدم

وتنضــم ســند مبوجــب االتفاقيــة إىل برنامــج 
ــل  ــريب للنق ــاد الع ــة يف االتح ــة الصناع رشاك
ــاد  ــر االتح ــي. ويعت ــك صناع ــوي كرشي الج
ــد  ــة وعق ــادل املعرف ــراتيجية لتب ــة إس منص

الــرشاكات بــن أعضائه.  
الرئيــس  نائــب  جناحــي،  منصــور  وقــال 

مــع  رشاكتنــا  »توفــر  ســند:  التنفيــذي، 
االتحــاد العــريب للنقــل الجــوي ألعضائــه 
للطرفــن  مفيــدة  منصــة  ســند  ولرشكــة 
ــة  ــرص التعاوني ــن الف ــد م ــاف املزي الستكش
عجلــة  لدفــع  والخــرة  املعرفــة  وتبــادل 
التميــز يف قطــاع الطــران. ومــع مــا منتلكــه 
مــن خــرة متتــد ألكــر مــن ثاثــة عقــود يف 
ــركات  ــرة مح ــاح وعم ــة وإص ــال صيان مج
الطائــرات وحلــول متويــل وتأجــر مكونــات 
هــذه املحــركات، نتطلــع إىل العمــل مــع 
االتحــاد العــريب للنقــل الجــوي وأعضائــه 
لدعــم جهودنــا املشــركة يف تحقيــق أهدافنــا 

املســتقبلية.« 

ــند، املتخصصــة يف مجــال  ــة س ــدت رشك عق
هندســة الطــران وحلــول متويــل وتأجــر 
مكونــات محــركات الطائــرات، واململوكــة 
بالكامــل لرشكــة مبادلــة، رشاكــة مــع االتحاد 

العــريب للنقــل الجوي.  
وتوفــر الرشاكــة ألعضــاء االتحــاد العــريب 
للنقــل الجــوي مــن رشكات الطــران العربيــة 
والبالــغ عددهــا 27 رشكــة فرصــة االســتفادة 
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طائرة من 
»إيرباص« 
لـ »طيران 
الجزيرة«  

Miysis DIRCM
 معايير حماية عالية ضد الصواريخ

أعلنــت رشكــة »إيربــاص« عــن توقيعهــا 
الجزيــرة  طــران  مــع  تعــاون  اتفاقيــة 
A�«ــن طــراز ــرة م 20 طائ ــرشاء ــة ل  الكويتي
A�«طــراز مــن  طائــرات  و8   ،»320neo

.»321neo
جــاء ذلــك خــال مؤمتــر صحفــي أقيــم 
ديب  معــرض  فعاليــات  هامــش  عــى 
للطــران، بحضــور روهيــت راماشــاندران، 
الرئيــس التنفيــذي لرشكــة طــران الجزيــرة، 
وكريســتيان شــرير، الرئيــس التجــاري يف 

رشكــة إيربــاص.
ــس إدارة  ــس مجل ــودي رئي ــروان ب ــال م وق
ــة  ــذه االتفاقي ــخ ه ــرة: »ترس ــران الجزي ط

ــا  ــاص، ك ــة إيرب ــع رشك ــاون م ــاق التع آف
ــة  ــة إىل مضاعف ــا الرامي ــن خططن ــأيت ضم ت
 2026 بحلــول  أســطولنا  طائــرات  عــدد 
واملؤلــف حاليــاً مــن 35 طائــرة. وتؤكــد هذه 
االتفاقيــة أيضــاً عــى خــروج طــران الجزيــرة 
مــن تداعيــات الجائحــة العامليــة، حيــث 
ــال  ــة خ ــة قوي ــج مالي ــة نتائ ــق الرشك حق
ــث مــن هــذا العــام، إذ نســعى  ــع الثال الرب
إىل مواصلــة تحقيــق النمــو يف املســتقبل، 
مــا يعــزز مســاهمتنا يف االقتصــاد الوطنــي 

ــي”. ــفر الكويت ــاع الس ــيا قط ال س
مــن جانبــه، قــال كريســتيان شــرير، الرئيــس 
التجــاري يف رشكــة إيربــاص: »نفخــر بتوســيع 
ــرة مــن  ــاون مــع طــران الجزي أوارص التع
خــال هــذه االتفاقيــة لضــم 28 طائــرة 
إيربــاص إضافيــة إىل أســطولها مــن طائــرات 
إيربــاص، إذ تعتــر عائلــة A320neo بــا 
شــك أفضــل الطائــرات ضمــن فئتهــا لدعــم 
خطــط منــو طــران الجزيــرة الطموحــة، 
بدعــم  التزامهــا  عــى  إيربــاص  ولتؤكــد 

28
ــم”. ــق نجاحه ــا يف مواصلــة تحقي عمائه

الرئيــس  راماشــاندران،  روهيــت  وقــال 
التنفيــذي لرشكــة طــران الجزيــرة: »نســعى 
مــن خــال إضافــة طــرازي A320neo و
مرونــة  معــدالت  نحقــق  أن   ،A321neo
ــافات  ــا للمس ــبكة وجهاتن ــيع ش ــى لتوس أع
إىل  الكويــت  مــن  والطويلــة  املتوســطة 
العــامل، مــا يوفــر للــركاب املزيــد مــن 
ــة”«. ــات املتنوع ــفر والوجه ــارات للس الخي
 A320neo طائــرة  طــراز  تصميــم  وتــم 
ذلــك  يف  مبــا  التقنيــات  أحــدث  وفــق 
محــركات الجيــل الجديــد ويتميــز تصميمهــا 
Shar� ــم ــة باس ــة املعروف ــراف األجنح  بأط

ــق  ــي تحّق ــة الت ــة الهوائي klets والديناميكي
الوقــود  اســتهاك  حجــم  يف  وفــورات 
انبعاثــات  بنســبة 20 يف املئــة وتخفيــض 
ــل  ــع الجي ــة م ــون مقارن ــاين أكســيد الكرب ث
الســابق مــن طائــرات إيربــاص. وبلــغ عــدد 
ــن  ــر م ــات عــى طــراز A320neo أك الطلب
ــاً. ــن 120 عمي ــر م ــن أك ــة م 7400 طلبي

مجــال  يف  املتخصصــة  ليونــاردو،  وقعــت 
هامــس  عــى  املتقدمــة،   التكنولوجيــا 
فعاليــات معــرض ديب للطــران 2021، مذكرة 
تكنكــس«  »ســابينا  رشكــة  مــع  تفاهــم 
الصيانــة  بخدمــات  املختصــة  الفرنســية 
ــن  ــتفادة م ــدف االس ــرة به واإلصــاح والعم
الفــرص التــي توفرهــا ســوق حايــة طائرات 
كبــار الشــخصيات والطائــرات العســكرية 

وخاصــة يف منطقــة الــرشق األوســط وأوروبــا 
وأفريقيــا. 

وســتعمل ســابينا تكنكــس مبوجــب مذكــرة 
 Miysis تقنيــة  توفــر  عــى  التفاهــم 
املوجهــة  املضــادة  “اإلجــراءات   DIRCM
لعمائهــا  الحمــراء«  تحــت  باألشــعة 
املتطلعــن إىل تعديــل وتجهيــز طائراتهــم 
الصواريــخ  ضــد  عاليــة  حايــة  مبعايــر 

الحمــراء.  تحــت  باألشــعة  املوجهــة 
عــر   Miysis DIRCM تقنيــة  وتعمــل 
تســليط ليــزر عــايل الطاقــة عــى نظــام 
بهــدف  بالصــاروخ  الخــاص  اســتهداف 
التشــويش عليــه وإجبــاره عــى االبتعــاد عن 
ــات  ــدت تحلي ــث أك ــود حي ــدف املقص اله
ــة  مكثفــة وتجــارب أجريــت بالذخــرة الحي
مــن قبــل اململكــة املتحــدة وعمــاء يف عــدٍد 
 Miysis DIRCM مــن دول العــامل أن تقنيــة
قــادرة عــى هزميــة الصواريــخ املوجهــة 
باألشــعة تحــت الحمــراء بنســبة 100 %. 

24



وقــال نــادر أحمــد الحــادي، رئيــس مجلــس 
»إن  ومجموعتهــا:  أبوظبــي  طــران  إدارة 
ــح  ــران« تتي ــرض »ديب للط ــاركة يف مع املش
فرصــة مهمــة للتعــرّف عــن كثــب عــى 
ــا  ــة م ــران، يف مرحل ــاع الط ــات قط احتياج
بعــد أزمــة »كورونــا«، وتحديــد الســبيل 
األمثــل لتعافيــه وانتعاشــه، إضافــة إىل إيجاد 

مشاركون في المعرض لـ »درع الوطن«:

»دبي للطيران« ُيعزز 
تعافي القطاع عالميًا

أكد مسؤولون يف قطاع الطريان برشكات محلية ودولية عىل 
أهمية معرض »ديب للطريان 2021« يف تعزيز تعايف قطاع الطريان 
العاملي من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا »كوفيد 19-« 

لنحو عاميني متتاليني.

فــرص جديــدة لبنــاء رشاكات مهمــة«.
ــاع  ــة يف قط ــة اإلماراتي ــاف: »إن التجرب وأض
تشــكل خريطــة طريــق  باتــت  الطــران 
للعديــد مــن دول العــامل الطامحــة لارتقــاء 
بقطــاع الطــران، ال ســيا يف ظــل القفــزات 
ــي ســاعدت  ــة والت ــة املحققــة بالدول النوعي
عــى اختصــار الزمــن ووضعــت القطــاع 

ــة  ــؤرشات العاملي ــن امل ــد م ــى رأس العدي ع
ــرة«. ــة قص ــرة زمني ــال ف خ

مشاركة واسعة
مــن جانبــه، قــال خالــد الريــي، رئيــس 
قطــاع املهــام يف مجموعــة »إيــدج«: »إن 
املشــاركة الكبــرة مــن الــرشكات املحليــة 
»ديب  معــرض  يف  والعامليــة  واإلقليميــة 
للطــران« هــي مــؤرش واضــح عــى التعــايف 
التدريجــي لقطــاع الطــران العاملــي، حيــث 
ــة  ــن 370 رشك ــر م ــرض أك ــتضيف املع يس
عارضــة جديــدة يف دورتــه لهــذا العــام، 
املتخصصــة  الــرشكات  كبــار  إىل  إضافــة 
بقطاعــات الطــران والفضــاء والدفــاع والتــي 
شــاركت يف النســخ الســابقة مــع املعــرض«..

تطور تكنولوجي
ســرال  جيندريــش  قــال  جهتــه،  مــن 
زاهومينســي، الرئيــس التنفيــذي لرشكــة 
ــرض  ــرو« الســلوفاكية: »إن مع »نيســوس اي
ــرشكات  ــة لل ــل منصــة هام ديب للطــران ميث
العامليــة لعــرض أبــرز مــا توصلــت اليــه 
صناعــة الطــران والكشــف عــن التطــور 
ــل  ــاع النق ــهده قط ــذي يش ــي ال التكنولوج
ــدث  ــى أح ــاع ع ــح االط ــا يتي ــوي، ك الج
االبتــكارات واملنتجــات واألجهــزة مبــا يســهم 
يف احــداث حالــة مــن االنتعــاش لقطــاع 
ــرز القطاعــات  ــذي يعــد أحــد أب الطــران ال

يف العــامل«.

جيندريش سرال زاهومينسيخالد الريي

نادر أحمد الحادي
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Leading Australian technology services 
and solutions provider, Data#3, has part-
nered with global provider, SecurityHQ, 
to expand its Managed Security services. 
Data#3’s new Managed Security service 
adopts a practical and customer-first 
approach that provides the opportunity 
to access to the people, processes and 
technology needed to proactively detect 
and remediate sophisticated threats, 
violations and incidents.
Leveraging a new security operations 
centre (SOC) offering, powered by Securi-
tyHQ, Data#3 can now provide customers 
with the ability to rapidly identify and 
limit the impact of security incidents. This 
is achieved through the provision of a 
24/7/365 threat monitoring, detection, 
and targeted response service.

“Customers have told us for the last 
seven years that cybersecurity is their 
number one priority. The SecurityHQ in-
vestment is another step toward offering 
more for our customers and provides 
them access to a world-class solution,” 
said Data#3 Executive General Manager, 
Michael Bowser.
“Protecting data, networks and appli-
cations is critical in today’s world. Not 
a day goes by that we don’t see a new 
major incident in the news, and this is a 
significant challenge for our customers. 
However, many IT teams lack the time, 
resources or knowledge to adequately 
provision their own security. That’s where 
we can help. As SecurityHQ’s exclusive 
Australian partner, we will bolster our 
capability to meet our customers increas-

ing demand for SOC services,” Data#3 
National Practice Manager for Security, 
Richard Dornhart, said.

Data3# Partners with SecurityHQ

Saab is displaying a range 
of advanced systems that 
provide operational advantage 
by giving users more time 
to act through the rapid 
detection of threats. In the 
civil sector, Saab’s digital air 
traffic management solutions 
optimise air travel, benefiting 
both travellers and the sector’s 
environmental footprint.

Saab’s GlobalEye is an advanced AEW&C 
solution that operates as strategic na-
tional asset in peace, crisis, and conflict, 
with ground-breaking capabilities that 
can provide simultaneous air, maritime 
and ground surveillance in one single 
solution.
Saab also have T-7, the most modern 
advanced pilot trainer jet for the next 
generation of combat pilots.
Other products on showcase includes 
the world-famous Giraffe radar family, 
self-protection countermeasure systems 

and air traffic management including 
digital towers.
Saab is a leading defence and security 
company in the UAE partnering with 
the UAE government and institutions 
to support the building of a competi-
tive defence and security industry and 
ecosystem.
At the beginning of this year, Saab part-
nered with Abu Dhabi Ports Company. 

The company is an early investor in the 
UAE having started its business in the 
1980s and is using its unrivalled innova-
tion, expertise, and capabilities to create 
world class Emirati defence and security 
solutions, for national needs as well as for 
global markets.

Visit Saab AB at stand 1180

Saab Rapid Threat 
Detection on Show

 Anna-Karin Rosen, Managing Director and Samira Harib, Senior Vice President and 
Head of Government Relations, Saab Ltd, UAE
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When a ballistic missile is launched, its 
trajectory is very clear. Experts have spent 
decades learning the launch sites and 
flight paths of various threats so, once 
a threat is launched, they usually know 
where it will land and what will happen 
when it does.
But a newer and much more unpre-
dictable threat has taken to the skies: 
unmanned aircraft systems (UAS), more 
commonly called drones. They’re ma-
noeuvrable, they come in many types, 
and they can launch from anywhere. And, 
they have the U.S. Department of Defense 
seeking quickly deployable defences.
There are five UAS categories, based on 
their ceiling, speed and size. Each group 
poses unique threats that require tailored 
responses. In 2020, the Defense Depart-
ment set up a Pentagon team led by 
Army Maj. Gen. Sean Gainey to assess all 
classes of drones and examine the threats 
they pose to military bases and other 
critical infrastructure.
In an effort to better understand what 
response should be deployed, Raytheon 
Technologies uses advanced modelling 

and simulation tools. These technolo-
gies provide a rapidly reconfigurable 
simulated battlefield where the designer 
can quantify the scope and scale of the 
problem – and experiment with solutions. 
The first step to simulating a drone attack 
starts with modelling what type of sensor 
will detect it first. Raytheon Missiles & De-
fense begins with what it calls the outer 
layers of air defence, using deployed air 
defence radars, such as its Patriot and 
Sentinel to detect a threat long before 
it approaches a military base or other 
target. Depending on the threat, a mid-

range effector deploys to engage. 
In addition, Raytheon Missiles & Defense 
has also added a new layer of detection 
in the defence against UAS – a highly 
precise radar called KuRFS. It operates 
in the Ku-band of the radio frequency 
spectrum, which allows for higher-res-
olution imaging – an important part of 
tracking smaller flying objects. KuRFS, 
when paired with an array of counter-ef-
fects, can quickly pick up the track of 
airborne threats launched at medium- to 
close- ranges.
Visit Raytheon at stand 1260

Predicting the Unpredictable

Australian search and surveillance spe-
cialist company, Sentient Vision Systems, 
acclaimed as inventor of the world’s first 
optical radar, is creating a Middle East 
centre of excellence for sensor integra-
tion focused on introducing the AW-139 
ViDAR SCAR (Self Contained Aerial Re-
connaissance) Pod to the UAE market.
Sentient has joined forces with Austri-
an-based Airborne Technologies GmbH, 
and the UAE and UK aircraft integration 
specialist company, Phoenix Aerospace, 
as part of this tripartite initiative, which 
will introduce the latest evolution of the 
ViDAR (Visual Detection and Ranging) 
pod family, designed for a range of 
Search and Rescue (SAR) and Intelli-

gence, surveillance, reconnaissance (ISR) 
applications for civilian and military use.
“Sentient and Airborne Technologies 
have a long productive relationship 
providing airborne surveillance solutions 
and together with Phoenix Aerospace we 
have a winning combination playing to 
our respective strengths,” said Sentient 
Vision Systems’ founder and Managing 
Director, Dr. Paul Boxer.
“A fixed installation of the ViDAR system 
is already flying on the Viking Twin Otter 
ISR demonstrator. This technology is a 
“must-have” for state-of-the-art SAR 
operations, and we are excited at the 
launch of this latest addition to the SCAR 
Pod portfolio. Therefore, we are keen to 

offer the ViDAR system also as a flexible 
solution as part of our SCAR-Pod family, 
providing additional surveillance capa-
bilities for existing rotary and fixed wing 
fleets, without extensive modification 
effort,” said Wolfgang Grumeth, CEO of 
Airborne Technologies.
Visit Sentient Vision Systems at 1916

Sentient Vision Systems to Launch 
AW139- ViDAR SCAR Pod
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Several North American firms including 
industry giants such as Boeing, Lockheed 
Martin, Raytheon Technologies, L3Harris 
Technologies, and General Dynamics are 
confirmed to participate at the World 
Defense Show. They will be exhibiting in 
a dedicated North American Zone that 
is set to host American and Canadian 
defence industry from all key domains.
During the airshow, Boeing was the latest 
U.S. company to confirm its attendance 
at Saudi Arabia’s inaugural defence 
event. The firm will feature assets as part 
of the Show’s live flying display and inter-
operability demonstration programme in 
Riyadh from 6-9 March 2022.
Other firms taking space in the USA Pavil-
ion include GE Aviation, Alaska Struc-
tures, Bell, Leonardo DRS, Oshkosh, PKL 
Services, S&K Aerospace and SAFE Boats.
With more than 95 per cent of space sold, 
the event has attracted multinational 
firms and start-ups alike across air, land, 
sea, space, and security. Event founder 
General Authority for Military Industries 

(GAMI) recently announced an expansion 
of one of the two exhibition halls, adding 
up to 14,500 additional sqm of exhibitor 
space and reaffirming the significant 
demand for participation at the inaugu-
ral event.
Shaun Ormrod, CEO of the World De-
fense Show, commented: “As the global 
stage for defence interoperability, World 
Defense Show is thrilled to welcome rep-

resentatives from 81 countries through 
exhibitors and invited delegations.
“Our venue features will allow exhibitors 
to demonstrate the latest assets and 
technologies in an optimal networking 
environment. The bespoke and tailored 
programmes will ensure that both exhib-
itors and visitors are able to integrate ca-
pabilities towards the future of defence.”
Visit World Defence Show at stand 675

North American Industry Leaders Set 
to participate at World Defense Show

Ansys is showcasing the latest 
simulation technology it offers 
to the aerospace industry. The 
company is also demonstrating 
some of the most efficient and 
alternate propulsion systems 
including electric, hydrogen 
and turbo-machinery based 
solutions.

“We are presenting how our simulation 
engineering solutions support major sus-
tainability and decarbonisation efforts. 
Simulation is transforming aviation by 
reducing costs across the entire product 
lifecycle, accelerating the development 

of future aircraft systems that are safer 
and more sustainable,” said Mariano Mo-
rales, Senior Manager, Technical Account 
Management.
“Physics-based simulation allows us to 
predict what will happen with high ac-
curacy. It helps us address very complex 

engineering problems related to new 
product and system design models that 
the aerospace and defence industry 
is embracing. We are also particularly 
focusing on how Ansys’ simulation is 
accelerating digital transformation 
which is in turn driving sustainability and 
efficiency. Our Digital Twin solutions are 
bringing optimised operations including 
for the maintenance, repair and overhaul 
sector,” added Morales.
Ansys is also providing demos for more 
efficient development tools including 
cyber security, digital mission engineer-
ing and materials management.
Visit Ansys at Stand 380

Ansys Showcases Sustainable 
Simulation Solutions

Simulation is 
reducing costs 
across the entire 
product lifecycle
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During a briefing on Autonomous 
Systems at the show, Rick Lemaster, Vice 
President Middle East, Africa, Turkey &  
Israel Business Development, outlined 
how the company is using defence au-
tonomy to help global customers adapt 
from the solutions of the past and stay 
ahead of threats with greater agility.
Lemaster explained that the true value 
of autonomy lies in its ability to help 
warfighters stay on mission longer, cover 
more area, provide real-time, actionable 
information, and prioritise resources 
for the most important actions and 
decisions. “It’s about understanding the 

challenges of certain missions, knowing 
the systems already in place, and having 
the ability to integrate digitally advanced 
and flexible autonomous solutions to 
help make existing systems smarter, mis-
sions safer and operations more effective 
and efficient,” said Lemaster. “Autonomy 
will define the next 100 years – and 
Boeing is driving the safe innovation and 
integration of autonomy to maximise 
human potential.”
The ability to have live, actionable data 
and persistent situational awareness with 
defence autonomous systems is critical 
for supporting maritime security, natural 

disaster planning and prevention, and 
economic development. To mitigate 
threats to economic stability and mar-
itime security challenges, Boeing has a 
broad range of autonomous capabilities 
that span seabed to space.
These include the Wave Glider, a proven 
ASV designed and manufactured by 
Liquid Robotics. Sitting on the surface of 
the ocean, this low-profile, mobile sensor 
platform uses acoustic sensors to collect 
and communicate data in real-time be-
tween manned and unmanned systems 
from the seabed to space. 
Visit Boeing at stand 1200

Boeing Autonomous Systems 
Support Missions from Seabed to 
Space

Boeing’s wholly owned subsidiary Boeing 
Capital Corporation and Sky One FZE 
announced a sales agreement for three 
777-300 airplanes.
Sky One FZE is a privately held UAE-
based aircraft leasing company with a 
diverse business portfolio, namely dry 
and wet leasing, maintenance, repair and 
overhaul services, pilot training, oper-
ations, air operator’s Certificate man-
agement as well as spares and logistics. 
The firm has a strong focus on growing 
airlines in Africa, the Commonwealth of 
Independent States and India.
“With the addition of three 777-300s 
powered by Rolls Royce engines to our 
fleet, we plan to operate additional com-
mercial flights and further diversify our 
air charter service offerings. Sky One FZE 
operates Hajj and Umrah charters and 
provides additional capacity seasonally 
by wet leasing to airlines and we are 

pleased to move from four engine 747s 
to newer 777-300s,” Sky One FZE Chief 
Executive Officer Charles Szar said.
“The combination of range, fuel effi-
ciency and passenger-comfort of the 
777-300 has created success for carriers 
worldwide,” said Tim Myers, president 
of Boeing Capital Corporation. “We are 
pleased to partner with Sky One FZE as 
they expand their service offerings and 
deliver greater value for their customers.”
Boeing Capital Corporation currently 
manages an aircraft portfolio of around 
US$1.8 billion. Its asset management 
team works closely with Boeing cus-
tomers on aircraft technical support and 
remarketing activities including aircraft 
sales and leases, aircraft transitions, 
modifications, configurations and aircraft 
compliance with various regulations and 
commercial agreements.
Visit Boeing at stand 1200

Sky One 
FZE

Purchases
300-777 3s
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Airbus Secure Land Communications is 
showcasing its portfolio of hybrid com-
munication and collaboration solutions 
for smart airports. Airbus is holding at its 
booth a demo for its Tactilon Agnet solu-
tion, a cloud-based collaboration service, 
to highlight how its features can support 
smarter teamwork among airport staff 
and security personnel.
Delivering the best of both Tetra and 
broadband solutions, the push-to-talk 
and end-to-end encrypted Tactilon 
Agnet is packed with state-of-the-art 
features for better connectivity and 
higher operational efficiency and safety. 
Users can securely talk, send multimedia 

messages, and exchange live video with 
their teams with just a click. Apart from 
its multimedia-enriched messaging and 
video transmissions capabilities, it is 
also equipped with emergency calls and 
real-time location tracking functionalities 
to promote better staff coordination and 
faster response time.
Tactilon Agnet is a easy-to-use and scal-
able solution that is efficient for group 
communication. By rolling out this solu-
tion airports can reduce operating costs, 
manage flights more effectively and 
improve security, all of which are vital to 
running and managing smart airports.
Visit Airbus at stand 1050

Airbus Secure Land Communications 
Showcase Smart Solutions

Bell Textron Inc., a Textron Inc. compa-
ny, has announced the purchase of a 
Bell 505 by Kenyan customer Comply 
Industries Limited. The delivery is sched-
uled for the end of November 2021 and 
marks the fifth Bell 505 aircraft sold into 
East Africa. The aircraft will be used for 
corporate transportation throughout the 
country.
“We are pleased that Comply Industries 
has chosen the Bell 505 as its helicopter 
platform of choice to assist with travel 
and operational requirements,” said 

Lynette Loosen, regional sales manager, 
Africa and Middle East, Bell. “The Bell 505 
is an exceptional aircraft for corporate 
transportation with its enhanced passen-
ger visibility and comfortable interiors. 
We look forward to providing Comply 
Industries with efficient flight solutions.”
Comply Industries is Kenya’s leading 
producer of sustainably processed wood 
products and furniture. With manufac-
turing facilities based in the Nakuru 
Industrial Area and distribution depots 
in Nairobi, Mombasa and Kisumu, the 

company prides itself on its ongoing re-
forestation programme partnership with 
the Kenyan government.
“We are elated to utilise the Bell 505 for 
corporate transportation,” said Amaan 
Raj Singh, CEO, Comply Industries. “With 
our continued growth in East Africa and 
the frequent need for efficient travel 
between offices, depots, farms, and 
operations, we believe that the Bell 505 
will be an excellent tool to assist us in 
delivering quality products.
The Bell 505 is scheduled to arrive in 
Mombasa, Kenya in late November. The 
helicopter will be re-assembled at Africair 
Inc., a Bell-approved Customer Support 
Facility located in Ruiru, a town in the 
Kiambu County, near Wilson Airport in 
Nairobi, Kenya.
“With the fifth Bell 505 delivery sched-
uled for East Africa, we look forward to 
strengthening this relationship and show-
casing the capabilities the Bell 505 can 
provide,” said Jim Evans, CEO, Africair Inc.
Visit Bell Textron at chalet A44, A45

Comply Industries Limited Signs 
Purchase Agreement for Bell 505
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Akwa Ibom state government owned 
airline in Nigeria, Ibom Air, has signed a 
firm order for 10 A220s with the signing 
done by Mfon Udom, the Chief Executive 
Officer of Ibom Air, and Christian Scherer, 
Chief Commercial Officer and Head of 
Airbus International in the presence of 
the Akwa Ibom State Governor, Udom 
Gabriel Emmanuel.
Nigeria, with the largest population in Af-
rica and the largest GDP, offers substan-
tial growth potential in both domestic 

and regional travel. The A220 is, there-
fore, the ideal choice for a full range of 
services from very short-haul segments 
to intra-continental air routes.
“As an organisation, we at Ibom Air are 
delighted with the steep growth we 
have achieved in just over two and a half 
years since we commenced operations, 
a growth chiefly driven by the massive 
embrace of our product and brand by 
the Nigerian domestic flying public. The 
addition of the A220 to our fleet will 

support our growth strategy and boost 
operational efficiency. It will also offer 
our passengers more space and en-
hanced cabin experience, as a value add 
for choosing us,” said Mfon Udom.
“The A220 will allow us to increase the 
number of annual passengers through 
Akwa Ibom Airport, in Uyo, thus bring-
ing more first-time visitors and business 
travellers to the region. These efforts 
reflect our commitment to supporting 
local commerce and making a positive 
contribution to socio-economic growth 
in Akwa Ibom state and Nigeria,” said 
Udom Emmanuel.
Ibom Air currently operates two A220s. 
The airline flies to Uyo, Abuja, Calabar, 
Enugu, Lagos, and Port Harcourt. The 
purchase of the new A220s will enable 
the airline to continue on its growth 
path, offering new routes across not just 
Nigeria, but to the West African region 
and to Africa at large.

Nigerian Ibom Air
Purchases 10 Airbus A220

Boeing and the United Republic of 
Tanzania announced an order for a 787-8 
Dreamliner, a 767-300 Freighter and two 
737 MAX, cumulatively valued at more 
than US$726 million at list prices.
The airplanes will be operated by Air 
Tanzania, the national flag-carrier of Tan-
zania, to expand service from the country 
to Africa, Asia and Europe.
“Our flagship 787 Dreamliner is popular 
with our passengers, providing unrivalled 
in-flight comfort and ultra-efficiency for 
our long-haul growth,” said Air Tanzania 
CEO Ladislaus Matindi. ”Adding to our 
787 fleet, the introduction of the 737 
MAX and 767 Freighter will give Air 

Tanzania exceptional capability and 
flexibility to meet passenger and cargo 
demand within Africa and beyond.”
Based in Dar es Salaam, the carrier will 
expand its current fleet of 787s, leverag-

ing the new 737s for its regional network 
and the 767 Freighter to capitalise on 
Africa’s burgeoning cargo demand.
“Africa is the third fastest-growing region 
worldwide for air travel, and Air Tanzania 
is well-positioned to increase connec-
tivity and expand tourism,” said Ihssane 
Mounir, Boeing senior vice president of 
Commercial Sales & Marketing.
Boeing’s 2021 Commercial Market 
Outlook forecasts that, by 2040, Africa’s 
airlines will require 1,030 new airplanes 
valued at US$160 billion and aftermarket 
services such as manufacturing and re-
pair worth US$235 B, supporting growth 
in air travel across the continent.

Air Tanzania Orders Boeing 
Freighter and Passenger Jets
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By Jayakrishnan

European missile and missile 
systems manufacturer, MBDA, 
which has a partnership with 
Abu Dhabi’s Tawazun Economic 
Council to develop Smart 
Glider weapons systems, said 
the pre-development phase of 
the project will begin anytime 
soon.

“Last IDEX 2021, we signed the agree-
ment with Tawazun to pursue the Smart 
Glider project, and the pre-development 
phase consisting of designing and 
achieving the final specifications, which 
will be pursued by a joint team of Emirati 
engineers from Tawazun and MBDA 
engineers,” Patrice Hajjar, Vice President, 
Middle East, said.
Speaking to Nation Shield, Hajjar also said 
MBDA is looking at opening its Missile 
Engineering Centre by early 2022, a 
first-of-its-kind in the defence industry 

aspirations of the UAE, in Abu Dhabi.
On Smart Glider, which is a new gen-
eration air-to-ground missile, Hajjar 
said MBDA will also be developing the 
carriage launcher in the UAE, which will 
be fitted under the aircraft.
“The beauty of the project is that we 
are significantly increasing the power of 
the aircraft by increasing the number of 
missiles carried, and up to six missiles can 
be fitted in each launcher,” Hajjar said, 
adding that it will give greater power and 
ability to air-based defence.
He said MBDA and Tawazun is pursuing 
to increase indigenization targets at 
Smart Glider development.
“We want to embrace the UAE ambition 
and Tawazun vision to develop the local 
industry. Our commitment is to a mini-
mum of 40 per cent of local components 
by collaborating with local industry in 
Smart Glider,” Hajjar said, adding that the 
indigenization targets will be met partly 
by technical collaborations with the 
UAE’s EDGE and Tawazun.

“We have a side agreement with EDGE, 
and we are in contact with the entity’s 
subsidiaries like Lahab Defence Systems 
for the development of pyrotechnics,” he 
said.
He said MBDA is working on many pro-
jects in the pipeline to be developed at 
the UAE Missile Engineering Centre con-
sidering the potential of export markets.
Visit MBDA at stand 1140

Smart Glider Pre-development 
Phase to be Launched Soon: MBDA

    Patrice Hajjar

Easy Power S.A is presenting its patented 
innovative technology, ‘Mobile Energy 
Source Container,’ which provides solar 
energy solutions for both military and 
civil applications with unique features.
The Mobile Energy Source Container is 
fully autonomous, automatic and can be 
remotely or locally controlled. It can be 
installed permanently or temporarily and 
is easily transportable by air, land and sea.
The applications of the solution includes 
net zero energy and carbon emission 
airports, highways with solar powered EV 
charging stations, nursery and schools in 
rural off-grid areas, and various military 
and civil applications.

Easy Power was founded in 2007 with 
the main aim of investing in renewable 
energy sources as well as to study, design 
and develop innovative products and 
services, targeting reduction of electricity 
cost to consumers, and also to soften or 
eliminate the energy footprint in build-
ings and infrastructures.   
The company has also developed and 
manufactured autonomous/hybrid 
systems for electric power production, 
aiming to mainly deploy them in areas 
across the world where there is no access 
to an electric grid. Specific systems have 
already been successfully installed, test-
ed and is in operation by armed forces.

For the implementation of the system, 
the company has set a complete mech-
anism of recording, analysing, studying, 
designing, equipment supply, manufac-
turing, maintaining and management of 
the projects it undertakes.
The company invested in international 
cooperation with suppliers, scientific 
bodies and has been with workshops on 
innovative technologies to develop its 
hybrid systems. These systems consist 
of efficient solar panels, batteries with 
advanced technology, diesel generators 
or fuel cells, and a specially developed 
software platform (Easy EMS) for the au-
tonomous operation of the hybrid units.

Easy Power S.A Presents Solar 
Energy Solutions
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Raytheon Intelligence & Space, part of 
Raytheon Technologies, is highlighting 
the appeal of cost-effectiveness of its new 
High-Energy Laser Weapon System (HEL-
WS) in tackling smaller drones.
“What we have invested in is a system that 
go after smaller targets, or UAVs, that are 
inexpensive and readily available, and are 
a major threat, particularly in this region 
from terrorism and even state actors,” said 
Adam Latham, Senior Manager, High Ener-
gy Lasers of Raytheon Intelligence & Space.
“There are not enough solutions to address 
these newer threats of smaller drones,” he 
said, adding that the technology was ready 
six years ago and Raytheon is looking up 
at production now after customers were 
keen on a system to tackle the proliferating 
small drone threats.
Speaking to Nation Shield, Latham said 
these high energy laser systems are being 
field-tested now. The 10 kW laser weapons 
system has a reach of 3 kilometres.
“What is needed is a system that can 
sense a threat, identify, track and decide 
if we want to neutralise it or not. We had 

a proven technology for tracking and 
identification – the multispectral targeting 
system – and basically for high energy la-
ser we added a beam director on top, that 
can precisely target and neutralise drones,” 
Latham said.
The system can also address a drone 
swarm, he said, adding that the differenti-
ator of it is the limitless magazine capacity, 
and since it is a laser beam, there is no 

need to spin money on buying ammuni-
tion. It also comes with high interopera-
bility and scalability and is battle ready to 
address asymmetric threats.
In September this year, Raytheon UK was 
awarded a demonstrator contract to provide 
HELWS to the UK Ministry of Defence, to 
show proof of concept on its effectiveness in 
addressing the threat of UAVs.
Visit Raytheon at stand 1260

Rolls-Royce, Etihad Airways Commit 
to Sustainable Aviation

Rolls-Royce and Etihad Airways agreed 
to formalise their common interest in 
decarbonising air travel by signing an 
agreement facilitating the development 
of sustainable aviation as part of Etihad’s 
broader strategic sustainability pro-
gramme. 
The agreement was signed by Chris 
Cholerton, President of Rolls-Royce Civil 
Aerospace and Tony Douglas, Group Chief 
Executive Officer of Etihad Aviation Group.
Extending from Rolls-Royce’s Pathway to 
Net Zero strategy and related announce-
ments at the recent COP26 event, Rolls-
Royce believes that its innovations in elec-
trification and use of sustainable aviation 

fuels (SAF) hold the keys to unlock the 
door of opportunity on decarbonisation.
The focus of the agreement between 
Rolls-Royce an Etihad Airways targets the 
application of electrification technologies 
and hybrid systems, together with the use 
of electric motors for commuter aircraft 
and the fast-emerging urban air mobility 
(UAMs) sector.
Rolls-Royce and Etihad will work along-
side partners including Airbus to test 
and apply new technology solutions and 
developments in sustainability to Etihad’s 
incoming fleet of A350, spearheaded by 
the Sustainability50 flagship aircraft.
Visit Rolls-Royce at chalet A16

Raytheon Says New High-energy Laser
System is Cost-Effective in Tackling Small UAVs

   Adam Latham
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Embraer Announces Contract with 
Overland Airways for 6 E175s

Embraer announced a firm order for three 
new E175, plus three purchase rights for 
the same model of the aircraft, with Over-
land Airways, from Nigeria. The 88-seat 
aircraft, with premium class cabin config-
uration, will be delivered from 2023. The 
deal is worth US$ 299.4 million, at list price 
with all purchase rights being exercised.
These aircraft will increase the domestic 
flights and allow to expand more regional 
routes. The president and CEO of Over-
land Airways, Capt. Edward Boyo, said, 
“We are confident that this is the right 
moment to invest, as regional aviation is 
on an optimistic post-pandemic recovery. 
Our customers will really enjoy all comfort 

in the E175, and we appreciate our part-
nership with Embraer.”
Cesar Pereira, Vice-president for Europe, 
Middle East and Africa, Embraer Commer-
cial Aviation said, “We are proud of this 
partnership with Overland and to support 
their regional expansion. We are seeing 
growing long-term demand for right sized 
aircraft to deliver profitable domestic 
connections in Nigeria.”
During the pandemic, the E175 has been 
a vital tool for many regional airlines, as 
they are perfectly suited to rebuilding 
network, enhancing frequencies and effi-
ciently adding capacity to meet demand 
that has been gradually recovering.
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Indian Akasa Air Orders
72 737 MAX at US$9 B
Boeing and Akasa Air, a brand of SNV 
Aviation, announced that the new Indian 
carrier has ordered 72 737 MAX airplanes 
to build its fleet.
The order is valued at nearly US$9 billion 
at list prices, and is a key endorsement 
of the 737 family’s capability to serve the 
rapidly growing Indian market.
“We are delighted to partner with 
Boeing for our first airplane order and 
thank them for their trust and confi-
dence in Akasa Air’s business plan and 
leadership team. We believe that the 
new 737 MAX airplane will support our 
aim of running not just a cost-efficient, 
reliable and affordable airline, but also 
an environmentally friendly company 
with the youngest and greenest fleet 
in the Indian skies,” Akasa Air CEO Vinay 
Dube said.
 “India is one of the fastest-growing 
aviation markets in the world with an 
unparalleled potential. We are already 
witnessing a strong recovery in air travel, 
and we see decades of growth ahead of 

us. Akasa Air’s core purpose is to help 
power India’s growth engine and democ-
ratize air travel by creating an inclusive 
environment for all Indians regardless of 
their socio-economic or cultural back-
grounds,” he added.
Akasa Air’s order includes two variants 
from the 737 MAX family, the 737-8 and 
the high-capacity 737-8-200. Providing 
the lowest seat-mile costs for a sin-
gle-aisle airplane as well as high dispatch 
reliability and an enhanced passenger 

experience, the 737 MAX will ensure 
Akasa Air has a competitive edge in its 
dynamic home market.
“We are honored that Akasa Air, an 
innovative airline focused on customer 
experience and environmental sustaina-
bility, has placed its trust in the 737 fam-
ily to drive affordable passenger service 
in one of the world’s fastest-growing 
aviation regions,” said Stan Deal, Boeing 
Commercial Airplanes president and 
CEO.
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By Deepa Narwani
 
IAI is renowned for providing a 
range of systems, from very low 
altitude air defence systems to 
medium altitudes and ballistic 
missile defence. In an interview 
with Nation Shield, Ron Tryfus, 
VP Marketing and Business 
Development, Systems, Missiles 
& Space Group, said: “First, we 
analyse what our customers 
need today, tomorrow, and 
in the future. Then, based on 
that, we try to find unique 
technologies that will give us 
an edge in the future.”
 
Tryfus is responsible for the marketing 
and business development of one of IAI’s 
groups – the Systems, Missiles and Space 
Group. While the division deals with a 
wide range of products, its focus, he 
emphasised, is on developing exclusive 
capabilities.
For instance, the company has differ-
ent attack abilities, which are all based 
on a high level of accuracy. It also has 
different types of space capabilities that 
are all developed in-house, including ob-
servation and communication satellites. 
“We design the satellites, the launchers, 
ground stations, and manufacture all of 
them. Some of those capabilities we even 
operate. So, we have all of these capabil-
ities in-house, which makes our offerings 
unique,” he said.
He also highlighted IAI’s UAV offering 
that includes smaller aircraft right 
through to the tactical, medium and 
High-Altitude Long Endurance (HALE) 
vehicles. The company also has electrical 
engines, hybrid UAVs and vertical take-
off and landing (VTOL) capabilities, some 
of which are on display at the company’s 
stand. Furthermore, the company also 
develops payloads such as EW, optical, 
and vast wide-area surveillance payload 
that offers a large area of coverage every 

single minute, among others.
When asked about their participation 
at Dubai Airshow, Tryfus said that IAI’s 
products have received considerable 
interest from the region. “We already 
have some partners that we are trying to 
cooperate with to build strong partner-
ships in the countries here. Areas such 
as maintenance, repair & overhaul (MRO) 
and conversion from passenger to cargo 
aircraft are receiving a lot of interest,” he 
added.
IAI is investing its resources in future 
technology that is based on defence be-
fore going into attack, highlighted Tryfus. 
For instance, some of their missiles have 
a lot of commonalities, meaning that 
the missile will be able to use the same 
launcher for different ranges in order to 
optimise resources, offer a low lifecycle 
cost and address different types of prob-
lems with a common solution.
He concluded: “We desire to share our 
knowledge locally here in the UAE. At the 
Dubai Airshow, we are just taking the first 
step towards building long-term partner-
ships in the country.”
Visit IAI at stand 300

IAI’s Unique Capabilities Make 
an Impression

IAI is investing its 
resources in future 
technology that is 
based on defence 
before going into 
attack

    Ron Tryfus



16

By Nafeesa Mohammed

Collins Aerospace is highlighting its latest 
solution for the defence and commer-
cial aviation sector including the ACES5 
Ejection Seat, MS-110 airborne recon-
naissance systems, and communication 
systems. In an exclusive interview with 
Nation Shield, Colin Mahoney, President 
for Customer & Account Management 
at Collin Aerospace discussed upcoming 
trends in the aviation and aerospace de-
fence sector at the show. The company, 
which is a unit of Raytheon Technologies 
Corp. is talking about several themes this 
year.
Redefining Air Travel
“As bad as the COVID environment has 
been, it has opened an opportunity for 
the industry to rethink solutions. We are 
trying to transform passenger journey, 
minimise the touchpoints and when they 
have to interact with systems, making 
it safe to touch. Today airport systems 
include contact-less baggage handling, 
customs, biometric – boarding and so on 
so one does not have to interact or touch 
any systems,” says Mahoney. 
Connected Aerospace
Mahoney also believes that the 
connected aerospace powered by 
real-time data and communication 
systems is key for the future battle-
field. “The robustness of the commu-

nication vehicles between the ground 
and the air and the ability to predict 
the health of the systems on the 
aeroplane before any failures occur is 
most important today. Everybody has 
to communicate with real-time secure 
data, fast analytics, reconnaissance, 
available. We are bringing that togeth-
er with all the required tools of the 
modern battlefield for our customer 
through the combined expertise from 
the broad experience of Collins Aero-

space and Raytheon,” he added. 
Integrated Solutions
Another theme for Collins is the integrat-
ed systems in the connected battlespace. 
“Our ability to integrate solutions like 
antennas, comms systems and other 
structures like ejection seats showcased 
here comes from the united brands and 
brings commercial load benefits that 
come with that. There’s a whole slew of 
opportunities in how different brands 
have integrated a smart way to do val-
ue-added things. In addition, autono-
mous solutions are another big theme 
for us,” Mahoney explained. For example, 
the company is testing innovative eye 
and pupil tracking algorithms to track 
pilot fatigue in association with Seeing 
Machines, a provides operator monitor-
ing & intervention sensing and is a major 
player in the automotive industry.
Open System infrastructure
“Our systems have stayed at the compet-
itive edge, with our open infrastructure 
philosophy. We have always built our 
solutions around customer needs, and 
an open system architecture helps them. 
This was the main factor in the success is 
the displays used in the Embraer’s C-390 
cargo tanker. It features an open systems 
architecture,” he said.
Sustainability and Innovation
Collins has been upping its sustainability 
game for a few years, and recently added 
a new leader to lead the sustainability 
initiatives. “We want to accelerate our 
role in sustainability, and while there 
are many sub-points on the journey 
of sustainability, we are talking about 
how we can optimise aeroplane weight 
with advanced integrated structures, as 
well as engine and power generating 
systems on the plane. We are one of the 
founding signatories of Air Transport 
Action Group’s (ATAG) net-zero by 2050 
commitment, which is where this indus-
try is headed. We have a big role to play 
certainly,” Mahoney concluded.
Visit Collins Aerospace at stand 1160

Collins Aerospace Spotlights 
Future Trends

Collins is a founding 
signatory of ATAG 
net-zero by 2050

Colin
Mahoney
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“The support of the RAF was key to 
the success of our demonstrations,” 
said GA-ASI Vice President of Interna-
tional Strategic Development Robert 
Schoeffling. “Our partnership allowed 
us to achieve a number of industry 
firsts as we showcased our innovative 
RPA to senior military officials from 16 
countries.”
The flights showcased the many 
operational capabilities of the MQ-9B, 

including the platform’s advanced 
maritime ISR, Detect and Avoid System 
(DAAS), industry-leading endurance and 
interoperability with NATO partners. 
During Joint Warrior, a demonstration of 
Manned-Unmanned Teaming (MUM-T) 
took place using the SeaGuardian and a 
RAF P-8, showing SeaGuardian’s ability to 
complement and support Anti-Surface 
Warfare (ASuW) and Anti-Submarine 
Warfare (ASW) tasking, which included 

detection, tracking, monitoring, and 
reporting.
The demonstrations were initially based 
out of RAF Waddington before moving 
to RAF Lossiemouth to support Exercise 
Joint Warrior. While based at RAF Wad-
dington, one flight saw SeaGuardian fly 
to Leeuwarden Air Base, taking the RPA 
into Netherlands airspace and proving 
a seamless transition between national 
air traffic regions, while testing airspace 
operational procedures. This multi-day 
demonstration displayed SeaGuardian’s 
maritime surveillance capabilities in 
support of international allies. The Royal 
Netherlands Air Force has ordered four 
MQ-9A RPA and the first is expected to 
be delivered to Leeuwarden in late 2021. 
SeaGuardian returned to RAF Wadding-
ton at the conclusion of the event.
That important event was followed by 
the UK’s first Civil Aviation Authority 
(CAA)-approved point-to-point domestic 
flight of an unmanned aircraft using the 
UK’s airways structure, when SeaGuardian 
flew from Lincolnshire, England to Moray, 
Scotland on Sept. 12. The flight was 
controlled by NATS, the UK’s civilian Air 
Navigation Service Provider.
“The MQ-9B is the first RPA to be allowed 
to fly so extensively in the demanding 
UK-controlled airspace,” said Mark Wat-
son, Head of Unmanned Aircraft Systems 
Traffic Management (UTM) Service Inte-
gration for NATS. “This moves us a long 
way towards same day notification for 
‘file and fly’ privileges as an Instrument 
Meteorological Conditions (IMC)-capable 
platform.”
A large set of airworthiness artifacts have 
been reviewed by the UK Civil Airwor-
thiness Authority, which has approved 
MQ-9B for operations in unsegregated, 
uncontrolled airspace for the first time 
based on the suite of airspace deconflic-
tion technologies and extensive docu-
mentation provided in the Safety Case.
Visit GA-ASI at stand 1470
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GA-ASI Hosts Maritime 
Demos with SeaGuardian
GA-ASI completed a series of flight demonstrations that featured a 
company-owned MQ9-B SeaGuardian RPA in partnership with the 
Royal Air Force (RAF). The demonstration series began on Aug. 25 
and ended with the completion of the UK’s Exercise Joint Warrior 
on Sept. 30.
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Collins Aerospace of Raytheon Technolo-
gies has formed a UK-based collaboration 
to help deliver complex-shaped compos-
ite components for the next generation 
aircraft with a focus on system simplifica-
tion, weight reduction and cost compet-
itiveness.
These improvements can help drive 
down the overall cost of manufacturing 
while increasing the competitiveness of 
the UK’s aerospace industry as it supports 
global green initiatives leading to weight 
reduction and lower carbon emissions.
The four collaborative partners – Col-
lins, Composite Integration, Crompton 
Mouldings and Bitrez – have been 
awarded a four-year, US$3.6 million grant 

to develop Next Generation Complex 
Composite Components (NGC3) in align-
ment with the UK’s Aerospace Technol-
ogy Institute’s (ATI) innovation strategy, 
Accelerating Ambition.
 The team will develop integrated com-
posite component technology for future 
commercial aircraft that will feature 
composite wings rather than metallic. 
Composite aircraft will require new 
complex fuel pipes, flexible integrated 
transmission shafts and braided pressure 
vessels featuring technological innova-
tions in tailored resin systems, advanced 
braiding, and Resin Transfer Moulding 
(RTM).
Visit Collins Aerospace at stand 1160

Collins Aerospace in UK collaboration for 
Next-Gen Composite Components

The new financing deal, signed at the 
show, extends Sanad and FAB’s 10-year 
relationship which has now seen the 
two UAE-based companies close over 
US$ 950 million worth of combined 
agreements. The various financings are 
extended in support of Sanad’s global 
spare engine leasing and component 
access portfolios.
Troy Lambeth, Group Chief Executive 
Officer of Sanad, said: “Our longstanding 
banking relationship with FAB, the oldest 
and largest within Sanad, has played 
a key role in our growth as a reliable 
financial solutions provider within the in-
dustry. Working closely with each of our 
banking partners, we have been well po-
sitioned to provide attractive long-term 
financing solutions to our customers 

since our launch. We are delighted to see 
our relationship with FAB expand to this 
new facility as we now look to extend 
our product and service offerings further 
across the industrial services sector.”
Mohanad Al-Borno, Head of Global Bank-
ing at FAB added: “We are pleased with 
our partnership with Sanad and support-
ing their growth as well as promoting 
Abu Dhabi as a global aviation hub. 
Sanad has established a reputation for 
excellence in the aviation industry and 
with this new transaction, we further 
expand our relationship with Sanad and 
our confidence in the company’s posi-
tioning and future potential. We highly 
value the strong relationship with Sanad 
and Mubadala and look forward to our 
continued support of the company’s 
growth in the years ahead.”
Since 2011, FAB has led a number of 
Sanad’s financing agreements in support 
of various existing and new spare engine 
and component programmes globally.

Sanad & FAB Close
US$ 100 M Agreement

Sanad and FAB’s re-
lationship has now 
seen the companies 
close over US$ 950 
million worth of 
agreements

Sanad, the global aerospace engineering and leasing solutions 
leader wholly owned by Mubadala Investment Company PJSC 
(Mubadala), has secured a new US$ 100 million evergreen 
revolving credit facility with First Abu Dhabi Bank (FAB).
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EDGE’s electronic warfare and intelli-
gence solutions provide the backbone 
of modern defence and security systems. 
As adversaries become more capable 
and threats more complex, controlling 
the spectrum is increasingly critical. Our 
capabilities in electronic and electromag-
netic warfare span all domains – land, 
sea, air, space, and cyberspace – to 
ensure your operational confidence in 
enabling a secure future.
Today’s EW systems need to be scalable, 
deliver instantaneous bandwidth, detect 
threats that are difficult to observe, and 
they need to respond rapidly. They need 
to combine radar warning, situational 
awareness, as well as a full suite of of-
fensive capabilities to detect and defeat 
current and future threats in highly con-
tested, dense signal environments.
EDGE develops technology to support 
law enforcement, military, and govern-
ment activities. The company’s integrat-
ed intelligence systems provide protec-

tion and information superiority.
EDGE is also working with global defence 
players to develop a state-of-the-art 
counter-drone solution that will com-
prise radar, radio frequency (RF) monitor-
ing, electro-optical (EO) cameras, infrared 
(IR) sensors, and 3D radars for detection 

and interception of threats. Based on 
the level of risk, the solution will deliver 
a layered defence that includes soft-kill 
and hard-kill countermeasures to best 
manage the threat, including GPS jam-
ming and directed energy solutions.
Visit EDGE at stand 630

EDGE: Securing the 
Invisible Battlefield

EDGE Group signed a MoU with Raytheon 
Emirates to explore strategic partnership 
opportunities across several critical defence 
programmes.
The agreement, signed by His Excellency 
Faisal Al Bannai, CEO & Managing Director of 
EDGE, and Alan Davis, CEO of Raytheon Emir-
ates at the show, underlines the companies’ 
commitment to expanding their collabo-
ration and outlining paths for in-country 
development of hardware and technology 
that will support multiple projects, includ-
ing Raytheon’s Early Warning Radar System 
(EWRS).
Designed to establish a framework for 
exploring potential opportunities, the deal 

is part of the ongoing effort to strengthen 
the UAE’s radar capabilities and is subject 
to the end users’ operational requirements. 
The agreement, which aligns seamlessly with 
the UAE’s industrialisation plans to develop 
homegrown solutions and to increase con-
tributions to the national economy utilising 
advancing innovation, will enable the 
companies to work together in delivering 
an EWRS, including localising sustainment, 
training, manufacturing, and research and 
development (R&D).
His Excellency Al Bannai said: “We are 
pleased to expand our co-operation with a 
globally renowned company of Raytheon 
Technologies’ stature, which unlocks exciting 

opportunities for the development of EWRS 
in the UAE. Fostering strategic partnerships 
is a major pillar of EDGE Group’s strategy, 
and we are confident that we will be able to 
identify areas where Raytheon Technologies 
can provide strong and valuable expertise.”
“This MOU lays the foundation for our 
organisations to partner closely on multiple 
fronts including the critically important Early 
Warning Radar programme,” said Davis. “The 
best-in-class advanced defence technolo-
gy that EDGE delivers, combined with the 
unmatched radar and effector expertise 
Raytheon Emirates brings to the table, will 
open the door for exciting collaboration 
opportunities.”

EDGE, Raytheon to Explore 
Partnerships in Defence Programmes
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As militaries across the world 
look to modernise their forces 
to counter emerging and 
future threats, end-users are 
rediscovering High Frequency 
radio technology as a robust 
and cost-effective Beyond-
Line-Of-Sight communications 
capability that provides 
enhanced interoperability and 
battlefield superiority in the 
Multi-Domain Environment.

Modern High Frequency communica-
tions assets deliver tactical advantage 
by allowing ground forces to remain 
on the move and in continual contact, 
transmitting both voice and data, while 
additionally offering the resiliency 
needed in contested environments. 
Without risking exposure, teams can 
leverage the full extent of its High Fre-
quency communication radios to cov-
ertly coordinate with ground and aerial 
assets, as well as Forward Operating 

Bases (FOBs), with voice, text, images, 
and other data, and even establish 
blue-force tracking capabilities absent 
of satellite connections and resilient 
against cyber threats.
New advances also include a resilient 
chat capability via ruggedised Android 
tablets, so soldiers won’t interface with 
the radio itself, yet just text in a way that 
is fairly common across all generations in 
today’s world. 
As the global leader in tactical commu-
nications, L3Harris Technologies is on 
the cutting-edge of advancements in 
HF communications. Through contin-
uous innovation, the company’s radios 
and related equipment deliver new 
and enhanced capabilities never before 
possible with legacy HF radios to ensure 
warfighters have the most resilient and 
proven solution. 
L3Harris leverages more than 50 years 
of engineering expertise to deliver new 
generation wideband HF capabilities, 
including data speeds up to 10 times 

greater than other HF radios, giving warf-
ighters the power to share higher-speed 
communications and more sophisticated 
ISR through long-haul connectivity.
The company’s unmatched resilient 
waveform technology, integration 
of 4G ALE and suite of modern High 
Frequency accessories provide ground 
troops at the tactical edge of the 
battlespace the agility to effectively 
perform missions with speed when 
communicating with L3Harris’ Falcon 
family of radios.
L3Harris solutions, including the Type 
1 AN/PRC-160 and Type 3 RF-7800H, 
provide military advantages such as 
crypto-modernisation enhancements, 
software-defined architectures for wave-
form and encryption updates and the 
ability to leverage existing infrastructure, 
all in some of the smallest, lightest and 
fastest wideband High Frequency radios 
on the market. 

Visit L3Harris at stand 1460

High Frequency Comms: Resilience 
in Satellite-Denied Environments

L3Harris Technologies has reached an 
agreement with Calidus Aerospace LLC, 
a defence entity in UAE, to develop a 
mission system for UAE’s B-250 light 
multi-mission aircraft.
L3Harris will design and produce mission 
kits for delivery to Calidus, the manufactur-
er and integrator for the B-250. The system 
kits, specially designed for the UAE’s B-250 
mission, features an integrated suite of 
L3Harris’ mission management solutions, 
including the WESCAM MX-15D electro-op-
tical/infrared sensor, the VORTEXi data link; 
the Falcon III RF-7850A multichannel air-
borne networking radio, and other aircraft 
avionics products.

The company will deliver 12 kits under the 
agreement with an option to provide 12 
additional kits. It will deliver the mission 
kits to be integrated by Calidus.
“Our critical technologies enhance the 

safety and security for both our commercial 
and military customers and international 
allies,” said Luke Savoie, President, Aviation 
Services, L3Harris.
Visit L3Harris at stand 1460

L3Harris to Produce Mission 
Equipment for UAE’s B-250
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Airbus’ Flight Operations subsidiary 
NAVBLUE has launched Mission+, the 
first Electronic Flight Assistant (EFA) 
that provides pilots with all the data 
and information that they need to 
perform their mission, via one modular 
digital solution.
This mission-centric approach inte-
grates flight management data and 
documentation, cockpit check-list, 
navigation charts and airport maps, 
real time weather conditions, aircraft 
performance data, usually only availa-
ble to pilots via multiple sources.
Accessible through an interactive 
display, Mission+ is the first EFA on the 
market to gather all information sourc-
es together with one single point of 
entry. For pilots this means an integrat-
ed interface that allows quick, easy and 
seamless navigation.

Airbus 
Launches 
Mission+

Strategic Development Fund (SDF) – the 
investment arm of Tawazun Holding – 
has announced an allocation of US$ 150 
million (AED 551.2 million) for Venture 
Capital investments into early-stage 
companies in the UAE and internation-
ally operating in defence and security, 
aerospace technologies amongst other 
frontier and emerging technologies.
H.E. Tareq Abdulraheem Al Hosani, Chair-
man of the Board of Directors of SDF 
and Chief Executive Officer of Tawazun 

Economic Council said that this initia-
tive is in line with the Fund’s strategy 
aimed at deploying funds with attractive 
financial returns and participating in the 
development of modern technologies re-
lated to strategic interests while building 
partnerships that provide opportunities 
to contribute to building a sustainable 
high tech and industrial ecosystem.
Abdulla Naser Al Jaabari, SDF Managing 
Director and CEO, said, “We are targeting 
emerging companies in specific strategic 

sectors that have high growth potential 
and global scalability, especially in the 
markets of the UAE, the Middle East, 
the European Union, the UK, and other 
potential markets.”
He added that the SDF targets specific 
sectors, including defence and security, 
aviation and aerospace, urban mobility, 
autonomous systems, robotics, and ener-
gy and powering technologies.

Visit Tawazun at stand A40, A41

SDF Allocates US150$ M for Venture 
Capital Investments
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Tawazun Economic Council (Tawazun) 
and Al Yah Satellite Communications 
Company PJSC (Yahsat), announced the 
signing of an agreement for the incor-
poration of their proposed joint venture, 
Star Technologies.
Star Technologies will develop best-in-class 
satcom capabilities, building upon the 
strong value proposition already offered to 
the UAE government by Yahsat Govern-
ment Solutions, the dedicated government 
solutions arm of Yahsat, creating an oppor-
tunity for even greater differentiation and 
customer excellence in the market.
The long-term mission of Star Technol-
ogies is to create value for end-users 
through a combination of R&D and 
acquisition and generation of new 
intellectual property, forming the core of 
a self-sustaining satcom industry in the 
UAE. Star Technologies will specialise in 
the engineering, design and in-country 
manufacturing of customised hardware 
and software, including advanced satel-
lite modems, small form factor antennas, 

and tracking solutions. Star Technologies’ 
mandate is fully aligned with the UAE 
government’s economic diversification 
programme, with the goal of creating 
UAE-made intellectual property while 
inspiring future generations to enter the 
space technology industry.
The first product will be a Star Technolo-
gies branded IP satellite modem system. 
This system will complement Yahsat’s 
existing satcom capabilities to enable dif-
ferentiated high-performance solutions 
and establish an integrated end-to-end 

commercial offering for multiple end-us-
er segments.
Star Technologies will be led by General 
Manager Khalid Al Awadhi, a long-stand-
ing senior executive in the UAE space 
industry. Al Awadhi previously served 
as the Executive Vice President, Special 
Projects, Yahsat Government Solutions 
and the Director of Space Missions for 
the UAE Space Agency, where he led 
complex scientific and exploratory space 
missions to advance the UAE’s national 
space programme.

Tawazun and Yahsat Launch Joint 
Venture, Star Technologies
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Leonardo has signed a memorandum of 
understanding (MoU) with French aircraft 
MRO (maintenance, repair and overhaul) 
services provider Sabena technics that 
will see the two organisations jointly 
addressing the market for protected VVIP 
and military aircraft, with particular em-
phasis on the European, Middle Eastern 
and African markets.
Under the agreement, Sabena tech-
nics will offer Leonardo’s Miysis DIRCM 
(Directed Infra-Red Counter Measure) to 
customers looking to modify and equip 
their aircraft with gold standard protec-
tion against infrared-guided missiles. 
Extensive analysis and live fire trials by 

UK and international customers has con-
firmed that Miysis DIRCM can defeat 100 
per cent of incoming infrared missiles.
Miysis DIRCM works by shining a 
high-powered laser onto a missile’s 
targeting system, ‘dazzling’ it and forcing 
the missile away from its intended target. 
Leonardo’s decades of experience in laser 
and precision targeting enables this to 
happen at lightning-fast speed, allowing 
Miysis to defend against multiple, simul-
taneous incoming missiles. Meanwhile, 
its integrated multiple-head installation 
ensures complete spherical protec-
tion around the aircraft, even during 
manoeuvres, in contrast to more basic 

single-head systems on the market that 
suffer from blind spots when the aircraft 
isn’t flying straight and level.
Miysis has already been delivered to the 
UK Armed Forces and a number of other 
NATO and non-NATO nations. Philippe 
Rochet, CEO, Sabena technics,said : “We 
take pride in providing a service that 
satisfies our customers and generates 
trust, so it was a natural partnership with 
Leonardo, which shares this custom-
er-focused ethos. Thanks to our strong 
integration capability, we have carried 
out and certified Self Protection solu-
tions modifications for various operators 
worldwide.”

Leonardo and Sabena Technics 
Partner to Offer Miysis DIRCM
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To commemorate the 50th 
anniversary of Nation Shield, 
a celebration ceremony took 
place on the show’s sidelines 
yesterday in the Royal Pavilion, 
where many strategic partners 
of the Journal were honoured. 
 
On behalf of His Excellency Mohammed 
bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State 
for Defense Affairs, His Excellency Matar 
Salem Al Dhaheri, Undersecretary of 
the Ministry of Defense, addressed the 
gathering.
He said: “It is a matter of pride and hon-
our to meet today to celebrate the 50th 
anniversary of the establishment of one 
of the most important scientific journals 
specialised in the field of military media, 
not only in the Arab region but also 
internationally.
“Over the past 50 years, Nation Shield 
has become a leading magazine and 
an inspiring model for a responsible, 
objective, and balanced military media 
that seeks to enhance the military and 
cultural awareness of the military and 
civilians alike, and to consolidate the 
values of sacrifice, loyalty and belonging 
to the homeland and its wise leader-
ship. The publication also enhances the 
societal understanding of the critical 
roles that our valiant armed forces play 
in the various fields of defence of the 
homeland, safeguarding and highlight-
ing its achievements in various fields and 
arenas.”
Al Dhaheri said that the secret of the 
magazine’s success and continuity lies 

first in the support it has received from 
the wise leadership, who appreciate the 
value of such specialised magazines. 
Secondly, the vision and efforts of every-
one who assumed responsibility for 
supervising the magazine and worked 
towards covering the rapid global 
developments, have contributed to its 
success.
He highlighted: “The magazine has 
accompanied the UAE on its journey of 
continuous development and modern-

isation and is looking to the future by 
focusing on the vision of the founding 
leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, may God rest his soul, and our 
wise leadership, may God protect them. 
Nation Shield has been and will continue 
to convey the country’s success story to 
the whole world.”
During the celebration, Nation Shield 
honoured many strategic and media 
partners, including Sheikh Faisal bin 
Sultan Al Qasimi, the first supervisor of 
the magazine, and five former edi-
tors-in-chief of the magazine. The Journal 
also honoured several strategic partners 
from defence companies worldwide, in-
cluding Tawazun, EDGE Group, Lockheed 
Martin, Raytheon, Leonardo, Boeing, 
Oshkosh, Northrop Grumman, Otokar 
and Dassault Aviation.
Several strategic partners from media 
institutions in the country were also hon-
oured, including the Abu Dhabi Media 
Foundation, Sharjah Media Foundation, 
Emirates Center for Strategic Studies and 
Research, Trends Center for Research 
and Consultation, Fursan Emirates Media 
Group, Emirates News Agency, and Al Ain 
News.

Nation Shield Honours 
Strategic Partners
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المناسبة،  ه��ذه  »ف��ي  س��م��وه:  تابع 
وب���ادن���ا ت��ح��ف��ل ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي 
بالشكر  نتقدم  أن  يسرنا  لتأسيسها، 
تأسيس  في  أسهم  من  لكل  والتقدير 
تحولت  التي  المجلة،  ه��ذه  وتطوير 
خ���ال خ��م��س��ة ع��ق��ود إل���ى م��درس��ٍة 
العسكري.  اإلع��ام  في  رائ��دة  عربية 
التوجيه  لمديرية  خاصة،  والتهنئة، 
لقواتنا  العامة  القيادة  في  المعنوي 
إصدار  على  أشرفت  التي  المسلحة 
ال��م��ت��م��ي��زة، منذ  ال��م��ط��ب��وع��ة  ه����ذه 
كافة  أمامها  وفتحت  األول،  يومها 
للمجلة  داعين  والتطور،  النمو  أبواب 
بالمزيد من النجاح في القيام بدورها 

وأداء وظيفتها«.
 

إضافة نوعية
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال 
رئيس  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  آل  راش���د  ب��ن 
ال����دول����ة، رئ��ي��س م��ج��ل��س ال������وزراء، 
بمناسبة  اهلل،  رع����اه  دب����ي،  ح��اك��م 
مجلة  لتأسيس  الخمسين  ال��ذك��رى 
»درع ال��وط��ن«: »األخ���وة واألب��ن��اء في 
بحلول  أهنئكم  الوطن«..  »درع  مجلة 
مجلتكم،  لتأسيس  الخمسين  الذكرى 
تطويرها  في  جهودكم  على  وأشكركم 

والحفاظ على تميزها«.
جهودكم  »بفضل  س��م��وه:  وأض���اف 
مكانتها  المجلة  تبوأت  سبقوكم،  ومن 
المجات  من  مثياتها  بين  المرموقة 
نوعية  إض��اف��ة  ف��ك��ان��ت  ال��ع��س��ك��ري��ة، 
ال���وط���ن���ي، وواك���ب���ت معه  إلع��ام��ن��ا 
وقواتنا  دولتنا  وت��ط��ور  ب��ن��اء  مسيرة 
حفظ  في  شريكاً  وباتت  المسلحة، 
دوام  لكم  أرج��و  الوطنية..  ذاك��رت��ن��ا 

والنجاح«. التوفيق 

رؤية شاملة
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  قال 
بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
لتأسيس  الخمسين  الذكرى  بمناسبة 
مجلة  »واك��ب��ت  ال��وط��ن«:  »درع  مجلة 
شهر  في  نشأتها  منذ  الوطن«،  »درع 
المراحل   ،1971 ع��ام  من  أغسطس 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي م����رت ب��ه��ا دول���ة 
وقواتنا  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
الخمسة  ال��ع��ق��ود  خ���ال  ال��م��س��ل��ح��ة 
ال��م��اض��ي��ة وت��ف��اع��ل��ت ب��إي��ج��اب��ي��ة مع 
مرحلة  كل  شهدتها  التي  التطورات 
بحوثها  من خال  المراحل،  هذه  من 

العلمية«. وتقاريرها  ودراساتها 
المجلة  دور  »وتكامل  سموه:  وتابع 
العسكرية  والمعاهد  الكليات  دور  مع 
والمعرفة  الثقافة  تعزيز  في  الوطنية 
للتوعية  المسلحة  قواتنا  أف��راد  لدى 
بالتطورات والمستجدات في الشؤون 
جانب  وه��و  ال��ع��ال��م،  ف��ي  العسكرية 
استراتيجيات  في  كبيرة  أهمية  نوليه 
المسلحة  لقواتنا  والتحديث  التطوير 
سواء خال السنوات الماضية أو في 

المستقبل«.
»أس��ه��م��ت مجلة  وأض����اف س��م��وه: 
ال��م��ك��ت��ب��ة  رف����د  ف���ي  ال���وط���ن«  »درع 
وإع��داد  والمعرفة  العلوم  بمختلف 
م��ت��خ��ص��ص��ة، خاصة  وط��ن��ي��ة  ك����وادر 
اإلعام  مجال  في  الشباب،  فئة  من 
عامة،  العسكرية  والشؤون  العسكري 
االرت��ق��اء  ف��ي  إسهامها  إل��ى  إض��اف��ة 
بكل  العسكري  المجال  في  بالبحث 
األم��ور  وتبسيط  وف��روع��ه  ع��ن��اص��ره 
وفتح  المتخصصين،  لغير  العسكرية 
النوافذ على كل ما هو جديد في هذا 
اإلقليمي  المستويين  على  المجال 

والعالمي«.
اهتمامها  ينحصر  »لم  وقال سموه: 
الضيق  بمعناها  العسكرية  بالجوانب 
المجاالت  إل��ى  امتد  وإنما  فحسب، 
والثقافية  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
لمفهوم  شاملة  رؤي��ة  ضمن  وغيرها، 

األم���ن ال��وط��ن��ي وارت���ب���اط ع��ن��اص��ره 
وتفاعلها«. ومكوناته 

المجال  »ي��ش��ه��د  س��م��وه:  وأض���اف 
ال��ع��س��ك��ري ف���ي ال��ع��ال��م م���ن ح��ول��ن��ا 
مستوى  على  سواء  متسارعاً،  تطوراً 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��دري��ب وت��ق��ن��ي��ات 
الدفاع، أو على مستوى االستراتيجية 
العسكري  والفكر  واإلدارة  والتكتيك 
ع��ام��ة.. ويُ��ت��وق��ع أن ي��ت��ص��اع��د ه��ذا 
ال��ت��ط��ور ب��اس��ت��م��رار وع���م���ق خ��ال 
مسؤولية  يضع  ما  المقبلة،  السنوات 
كبيرة على مراكز األبحاث والمجات 
بالرصد  متابعته  ف��ي  المتخصصة 

المستقبل«. واستشراف  والتحليل 
تحرير  هيئة  »أه��ن��ئ  س��م��وه:  وق��ال 
فيها،  والعاملين  الوطن«  »درع  مجلة 
ب���ال���ذك���رى ال��خ��م��س��ي��ن ل��ت��أس��ي��س��ه��ا، 

كل  إل��ى  والتقدير  بالتحية  وأت��وج��ه 
الذين أسهموا بالجهد والفكر والعمل 
خال  المجلة  مسيرة  في  المخلص، 
متمنياً  عمرها،  من  الماضية  العقود 
لها المزيد من النجاح والتوفيق خال 

المقبلة«. مسيرتها 

الوطن منبر 
البواردي،  أحمد  محمد  معالي  قال 
»يتزامن  الدفاع:  لشؤون  الدولة  وزي��ر 
النطاق  الخمسين  بالذكرى  االحتفال 
ال��وط��ن« م��ع إط��اق دول��ة  مجلة »درع 
اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة رؤي���ة 
الخمسين التي تتضمن آفاقاً مستقبلية 
شاهدة  ال��وط��ن«  »درع  ستكون  واسعة 
ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى ت��ح��وي��ل��ه��ا م���ن خطط 
وتصورات إلى واقع على األرض يضم 

مزيداً من اإلنجازات إلعاء راية دولة 
اإلمارات«.

»درع  لمجلة  »يحق  معاليه:  وأض��اف 
خال  أنجزته  بما  تفخر  أن  ال��وط��ن« 
من  ال��م��اض��ي��ة  الخمسين  ال��س��ن��وات 
عمرها، فقد كانت على الدوام المنبر 
اإلع���ام���ي ال��م��ل��ت��زم ب��ق��ض��اي��ا وط��ن��ه، 
على  نفسها  ت��ف��رض  أن  واستطاعت 
واإلقليمية  المحلية  الساحة اإلعامية 
وال���دول���ي���ة، ب��ف��ض��ل ع��م��ل��ه��ا ال����دؤوب 
شكًا  نفسها  تطوير  على  وحرصها 
الشاملة  النهضة  لتواكب  ومضموناً 
العربية  اإلم���ارات  دول��ة  شهدتها  التي 

المتحدة«.
وتابع معاليه: »لقد كانت »درع الوطن« 
التي  الرشيدة  قيادتنا  ظن  حسن  عند 
أول��ت��ه��ا ك��ل رع��اي��ة واه��ت��م��ام، فواكبت 

المسلحة،  لقواتنا  المباركة  المسيرة 
في مختلف  الكثيرة  إنجازاتها  وأب��رزت 
كما  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  المواقع 
ال��دع��م  خ���ال صفحاتها  م��ن  ق��دم��ت 
اإلعامي والمعنوي والنفسي لمنتسبيها، 
العسكري  تأهيلهم  رف��د  في  وأسهمت 
والفكري بمقاالتها الرصينة التي أسهم 
في كتابتها نخبة من العسكريين والخبراء 

االستراتيجيين والمفكرين«.
بما  أشيد  إذ  »إن��ن��ي  معاليه:  وق��ال 
على  والقائمون  المشرفون  ب��ه  يقوم 
أت��وج��ه  ال���ي���وم،  ال���وط���ن«  »درع  مجلة 
بالتحية والعرفان لكل فرق العمل التي 
تأسيسها  منذ  نجاحها  ف��ي  أسهمت 
لها  متمنياً   ،1971 سنة  أغسطس  في 
دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها 

اإلعامية والوطنية«.
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بمناسبة اليوبيل الذهبي لصدور المجلة

رئيس الدولة: 
»درع الوطن« 50 عامًا من التفاني واإلخالص

محمد بن راشد: إضافة نوعـية إلعـالمنـا الوطـني وشريك في حفظ ذاكرتنا الوطنية

محمد بن زايد: المجــــلة تعـــــزز الثقــــــافة والمعـــــــرفة لـــــدى أفـــــراد قواتنــــا المســـلحة

أبوظبي )االتحاد(

 قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مجلة »درع الوطن«: 

»في عيد تأسيسها الخمسين، نتقدم بالتهنئة لمجلة »درع الوطن«، 

التي ظلت على مدى نصف قرن تؤدي رسالتها اإلعالمية العسكرية 

االستراتيجية في تفاٍن وإخالص، غرسًا لمبادئ العقيدة العسكرية 

اإلماراتية، وتجسيدًا لممارسات التضحية والبذل والعطاء، وتعميقًا 

لقيم الوالء للقيادة واالنتماء للوطن، وتثقيفًا ورفعًا للروح المعنوية 

ألفراد قواتنا المسلحة المنتشرين في كافة ساحات الفداء، وما تقوم 

به من دور في نشر المعارف ورصد التطورات التي يشهدها القطاع 

العسكري على مستوى العالم«.

وأضاف سموه: »إن هذه المجلة اإلماراتية العسكرية الرائدة، ومنذ 

صدور عددها األول في أغسطس عام 1971، أبدت قدرة عالية في 

إيصال الرسالة اإلعالمية العسكرية اإلماراتية الهادفة، وذلك رصدًا 

ونشرًا وتوثيقًا لألنشطة والفعاليات التي تشهدها القوات المسلحة، 

وسعيًا جادًا لتعزيز معارِف منتسبيها، وتعريفًا للجمهور العام، 

داخل البالد وخارجها، بما تشهده من تطورات، وما يقدمه جنودها 

وضباطها وقادتها البواسل من تضحيات حمايًة للوطن في حدوده 

ومكتسباته، وأمنه واستقراره، إضافة إلى ما تؤديه من دور مشهود 

في توثيق مراحل تطوير قواتنا المسلحة، وتسليط الضوء على 

النهضة التنموية التي تشهدها دولتنا في القطاعات كافة«.

took place in each of these stages. The 
magazine’s role has been integrated 
with the role of national military colleges 
and institutes to enhance the culture 

and knowledge of the personnel of our 
Armed Forces so as to raise awareness 
of developments in military affairs in the 
world.”

Partner in Preserving National Memory
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Prime Minister and 
Vice President of the UAE and the Ruler 
of Dubai said: “To My Brothers and Sons 
at Nation Shield, may the peace, mercy 
and blessings of God be upon you!
“I congratulate you on the occasion of 
the 50th anniversary of the launch of 
your magazine and thank you for your 
efforts to develop it and maintain its 
excellence. Thanks to your efforts and the 
efforts of your predecessors, the maga-
zine has attained its prestigious position 
among similar military magazines. Thus, 
it has constituted a qualitative addition 
to our national media, has been wit-
ness – along with it – to the journey of 
building and evolution of our State and 
Armed Forces, and has become a partner 
in preserving our national memory.
I wish you permanent good luck and 
success.”
Media Forum We Are All Proud Of
HE Staff Lt. General Hamad Mohammed 
Thani Al Rumaithi, Chief of Staff of the 
UAE Armed Forces, said: “It has been an 
auspicious omen for the Nation Shield 
magazine that its celebration of the 50th 
anniversary coincides with the celebra-
tions of the golden jubilee of the UAE. It 
is the magazine that has accompanied 
the development of our Armed Forces 
under the auspices of our glorious Union 
and patronage of the prudent leadership. 
Thus, it has been the media forum that 
we are all proud of.”
Witness to Transformation
HE Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, 
Minister of State for Defence Affairs, said: 
“The celebration of the 50th anniver-
sary of the launch of the Nation Shield 
magazine coincides with the launch of 
the UAE’s vision for the next 50 years, 
which features broad future prospects. 
Nation Shield will be witness to this vision 
and to its transformation from plans and 
perceptions into reality on the ground 
that includes more achievements to raise 
high the flag of the UAE. Nation Shield 
has the full right to be proud of what it 
has accomplished during the past 50 
years of its life. It has always been the 
media platform committed to the causes 
of its homeland.”

»درع الوطن« نجمًا ساطعًا 
بين نجوم صحافتنا الوطنية

Nation Shield 50th Anniversary Special Issue

من اإلنجازات
50 عامًا

1st November 2021



4

المناسبة،  ه��ذه  »ف��ي  س��م��وه:  تابع 
وب���ادن���ا ت��ح��ف��ل ب��ال��ي��وب��ي��ل ال��ذه��ب��ي 
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الخمسة  ال��ع��ق��ود  خ���ال  ال��م��س��ل��ح��ة 
ال��م��اض��ي��ة وت��ف��اع��ل��ت ب��إي��ج��اب��ي��ة مع 
مرحلة  كل  شهدتها  التي  التطورات 
بحوثها  من خال  المراحل،  هذه  من 

العلمية«. وتقاريرها  ودراساتها 
المجلة  دور  »وتكامل  سموه:  وتابع 
العسكرية  والمعاهد  الكليات  دور  مع 
والمعرفة  الثقافة  تعزيز  في  الوطنية 
للتوعية  المسلحة  قواتنا  أف��راد  لدى 
بالتطورات والمستجدات في الشؤون 
جانب  وه��و  ال��ع��ال��م،  ف��ي  العسكرية 
استراتيجيات  في  كبيرة  أهمية  نوليه 
المسلحة  لقواتنا  والتحديث  التطوير 
سواء خال السنوات الماضية أو في 

المستقبل«.
»أس��ه��م��ت مجلة  وأض����اف س��م��وه: 
ال��م��ك��ت��ب��ة  رف����د  ف���ي  ال���وط���ن«  »درع 
وإع��داد  والمعرفة  العلوم  بمختلف 
م��ت��خ��ص��ص��ة، خاصة  وط��ن��ي��ة  ك����وادر 
اإلعام  مجال  في  الشباب،  فئة  من 
عامة،  العسكرية  والشؤون  العسكري 
االرت��ق��اء  ف��ي  إسهامها  إل��ى  إض��اف��ة 
بكل  العسكري  المجال  في  بالبحث 
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اإلقليمي  المستويين  على  المجال 

والعالمي«.
اهتمامها  ينحصر  »لم  وقال سموه: 
الضيق  بمعناها  العسكرية  بالجوانب 
المجاالت  إل��ى  امتد  وإنما  فحسب، 
والثقافية  واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية 
لمفهوم  شاملة  رؤي��ة  ضمن  وغيرها، 

األم���ن ال��وط��ن��ي وارت���ب���اط ع��ن��اص��ره 
وتفاعلها«. ومكوناته 

المجال  »ي��ش��ه��د  س��م��وه:  وأض���اف 
ال��ع��س��ك��ري ف���ي ال��ع��ال��م م���ن ح��ول��ن��ا 
مستوى  على  سواء  متسارعاً،  تطوراً 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��دري��ب وت��ق��ن��ي��ات 
الدفاع، أو على مستوى االستراتيجية 
العسكري  والفكر  واإلدارة  والتكتيك 
ع��ام��ة.. ويُ��ت��وق��ع أن ي��ت��ص��اع��د ه��ذا 
ال��ت��ط��ور ب��اس��ت��م��رار وع���م���ق خ��ال 
مسؤولية  يضع  ما  المقبلة،  السنوات 
كبيرة على مراكز األبحاث والمجات 
بالرصد  متابعته  ف��ي  المتخصصة 

المستقبل«. واستشراف  والتحليل 
تحرير  هيئة  »أه��ن��ئ  س��م��وه:  وق��ال 
فيها،  والعاملين  الوطن«  »درع  مجلة 
ب���ال���ذك���رى ال��خ��م��س��ي��ن ل��ت��أس��ي��س��ه��ا، 

كل  إل��ى  والتقدير  بالتحية  وأت��وج��ه 
الذين أسهموا بالجهد والفكر والعمل 
خال  المجلة  مسيرة  في  المخلص، 
متمنياً  عمرها،  من  الماضية  العقود 
لها المزيد من النجاح والتوفيق خال 

المقبلة«. مسيرتها 

الوطن منبر 
البواردي،  أحمد  محمد  معالي  قال 
»يتزامن  الدفاع:  لشؤون  الدولة  وزي��ر 
النطاق  الخمسين  بالذكرى  االحتفال 
ال��وط��ن« م��ع إط��اق دول��ة  مجلة »درع 
اإلم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة رؤي���ة 
الخمسين التي تتضمن آفاقاً مستقبلية 
شاهدة  ال��وط��ن«  »درع  ستكون  واسعة 
ع��ل��ي��ه��ا وع��ل��ى ت��ح��وي��ل��ه��ا م���ن خطط 
وتصورات إلى واقع على األرض يضم 

مزيداً من اإلنجازات إلعاء راية دولة 
اإلمارات«.

»درع  لمجلة  »يحق  معاليه:  وأض��اف 
خال  أنجزته  بما  تفخر  أن  ال��وط��ن« 
من  ال��م��اض��ي��ة  الخمسين  ال��س��ن��وات 
عمرها، فقد كانت على الدوام المنبر 
اإلع���ام���ي ال��م��ل��ت��زم ب��ق��ض��اي��ا وط��ن��ه، 
على  نفسها  ت��ف��رض  أن  واستطاعت 
واإلقليمية  المحلية  الساحة اإلعامية 
وال���دول���ي���ة، ب��ف��ض��ل ع��م��ل��ه��ا ال����دؤوب 
شكًا  نفسها  تطوير  على  وحرصها 
الشاملة  النهضة  لتواكب  ومضموناً 
العربية  اإلم���ارات  دول��ة  شهدتها  التي 

المتحدة«.
وتابع معاليه: »لقد كانت »درع الوطن« 
التي  الرشيدة  قيادتنا  ظن  حسن  عند 
أول��ت��ه��ا ك��ل رع��اي��ة واه��ت��م��ام، فواكبت 

المسلحة،  لقواتنا  المباركة  المسيرة 
في مختلف  الكثيرة  إنجازاتها  وأب��رزت 
كما  وخارجها،  ال��دول��ة  داخ��ل  المواقع 
ال��دع��م  خ���ال صفحاتها  م��ن  ق��دم��ت 
اإلعامي والمعنوي والنفسي لمنتسبيها، 
العسكري  تأهيلهم  رف��د  في  وأسهمت 
والفكري بمقاالتها الرصينة التي أسهم 
في كتابتها نخبة من العسكريين والخبراء 

االستراتيجيين والمفكرين«.
بما  أشيد  إذ  »إن��ن��ي  معاليه:  وق��ال 
على  والقائمون  المشرفون  ب��ه  يقوم 
أت��وج��ه  ال���ي���وم،  ال���وط���ن«  »درع  مجلة 
بالتحية والعرفان لكل فرق العمل التي 
تأسيسها  منذ  نجاحها  ف��ي  أسهمت 
لها  متمنياً   ،1971 سنة  أغسطس  في 
دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتها 

اإلعامية والوطنية«.
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بمناسبة اليوبيل الذهبي لصدور المجلة

رئيس الدولة: 
»درع الوطن« 50 عامًا من التفاني واإلخالص

محمد بن راشد: إضافة نوعـية إلعـالمنـا الوطـني وشريك في حفظ ذاكرتنا الوطنية

محمد بن زايد: المجــــلة تعـــــزز الثقــــــافة والمعـــــــرفة لـــــدى أفـــــراد قواتنــــا المســـلحة

أبوظبي )االتحاد(

 قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس مجلة »درع الوطن«: 

»في عيد تأسيسها الخمسين، نتقدم بالتهنئة لمجلة »درع الوطن«، 

التي ظلت على مدى نصف قرن تؤدي رسالتها اإلعالمية العسكرية 

االستراتيجية في تفاٍن وإخالص، غرسًا لمبادئ العقيدة العسكرية 

اإلماراتية، وتجسيدًا لممارسات التضحية والبذل والعطاء، وتعميقًا 

لقيم الوالء للقيادة واالنتماء للوطن، وتثقيفًا ورفعًا للروح المعنوية 

ألفراد قواتنا المسلحة المنتشرين في كافة ساحات الفداء، وما تقوم 

به من دور في نشر المعارف ورصد التطورات التي يشهدها القطاع 

العسكري على مستوى العالم«.

وأضاف سموه: »إن هذه المجلة اإلماراتية العسكرية الرائدة، ومنذ 

صدور عددها األول في أغسطس عام 1971، أبدت قدرة عالية في 

إيصال الرسالة اإلعالمية العسكرية اإلماراتية الهادفة، وذلك رصدًا 

ونشرًا وتوثيقًا لألنشطة والفعاليات التي تشهدها القوات المسلحة، 

وسعيًا جادًا لتعزيز معارِف منتسبيها، وتعريفًا للجمهور العام، 

داخل البالد وخارجها، بما تشهده من تطورات، وما يقدمه جنودها 

وضباطها وقادتها البواسل من تضحيات حمايًة للوطن في حدوده 

ومكتسباته، وأمنه واستقراره، إضافة إلى ما تؤديه من دور مشهود 

في توثيق مراحل تطوير قواتنا المسلحة، وتسليط الضوء على 

النهضة التنموية التي تشهدها دولتنا في القطاعات كافة«.

Over the years, Nation Shield has 
conducted interviews, done in-depth 
features, and covered local and interna-
tional events. The publication has had a 
great impact on its readers and has been 
instrumental in transferring knowledge 
and culture to students of military col-
leges and institutes, and members of the 
armed forces.
 
Below the UAE’s leadership shares a 
few words of appreciation on the mile-
stone achievement of the Journal.
 
Leading Arab School of Military Media
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of the UAE, said: “On 
its 50th anniversary, we present our con-
gratulations to Nation Shield, which has 
conducted, over half century, its strategic 
military media mission with sincerity and 
dedication. Since the launch of its first 

issue in August 1971, this pioneering 
Emirati military journal has demonstrated 
a high ability to communicate the UAE’s 
purposeful military media message. To 
this end, it has monitored, published, and 
documented the activities and events of 
the Armed Forces, endeavoured to en-
hance the knowledge of their personnel, 
introduced the general public, inside 
the country and abroad, to the devel-
opments they have witnessed, and the 
sacrifices made by the valiant soldiers, 
officers and leaders to protect the na-
tion’s border, achievements, security and 
stability.”
Enhancing Culture and Knowledge
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, said: “Since its 
inception in August 1971, Nation Shield 
has been keeping abreast of the various 
stages that the UAE and our Armed Forc-
es have gone over the past five decades. 
Through its research, studies and scientif-
ic reports, the magazine has interacted 
positively with the developments that 

Serving the Nation with 
Sincerity and Dedication
Nation Shield, the official journal of the UAE Ministry of Defence, is 
celebrating its 50th anniversary this year, which is coinciding with 
the celebrations of the golden jubilee of the UAE.

This pioneering 
Emirati military 
journal has 
demonstrated 
a high ability to 
communicate the 
UAE’s purposeful 
military media 
message



3

©2021 Raytheon Company, a Raytheon Technologies company

RTX.com/EWR

The Early Warning Radar (EWR) delivers unmatched range – up to 
5,000km – for wide-area ballistic missile defense and space surveillance.

Defending Earth.
Surveilling space. 
Enabling the mission.

21RMD183_RMD_DubaiAdvertisingSupport_NationShield_210x297mm_Day1.indd   121RMD183_RMD_DubaiAdvertisingSupport_NationShield_210x297mm_Day1.indd   1 11/4/21   11:21 AM11/4/21   11:21 AM

On the third day of the show, the UAE 
Ministry of Defence (MoD) announced 
the conclusion of six deals worth AED 
4,257,401,000.00 with local and interna-
tional companies. This brings the total 
deals concluded during the first three 
days to 16, with a total value of AED 20, 
781,446,000.00. The deals of the first day 
amounted to AED 5,239,207,000.00, and 
the deals of the second day amounted to 
AED 11,284,837,000.00
The deals were announced by Major 
General Staff Pilot Ishaq Saleh Al Balushi, 
Executive Director of the Military Organ-
ising Committee of the Dubai Airshow 
2021 and Lt. Col. Pilot Sarah Hamad 
Al-Hajari, official spokesperson for the 
show.
The first deal was contracted with the 
American company, Lockheed Martin 
Global Inc, to provide technical support 
services and spare parts for the air force 
and air defence command systems, at a 
value of AED 624,410,000.00. The second 
deal was contracted with Global Aero-
space Logistics LLC to provide mainte-
nance services for the joint air command 
at a value of AED 3,436,145,600.00.
A third deal was also concluded with 
the French company Thales to provide 
technical support and repair services for 
the communication system worth AED 
28,210,000.00, while a fourth deal was 
concluded also with the company to pro-
vide maintenance services and technical 
support for the air force and air defence 
systems at a value of AED 42,834,000.00.
The fifth deal was signed with the Italian 
company Agusta Westland Aviation 
Services to provide technical support 
services for VIP aircraft, for a value of AED 
90,000,000.00, while the sixth and final 
deal was signed with Rheinmetall Air 
Defence AG to provide technical support, 
repair and maintenance services to the 
Air Force and Air Defense Command, at a 
value of AED 35,802,000.00.
Al Balushi began the press conference 
by announcing the deals concluded 

between the Ministry of Defence and 
defence companies specialised in the 
field of aviation, by welcoming all media 
representatives and attendees.
He said that this year’s exhibition plays a 
pivotal role in achieving commonalities 
in the aviation, aerospace and defence 
sectors at the global level, as it is a plat-
form that has brought together leaders 
and experts from around the world to 
forge new partnerships and paves the 
way for the sector’s recovery and future 
growth.
He explained that the deals held in the 

past three days of the exhibition are 
different from each other. The daily 
contracts have been signed with multiple 
local and international countries and 
partners from outside the UAE.
Lt. Col. Pilot Sarah Al-Hajari pointed out 
that the deals concluded in the 2019 edi-
tion of Dubai Airshow were worth a total 
value of AED 18 billion, while those of the 
2021 edition exceeded AED 20 billion on 
its third day. It is expected that a variety 
of local and international deals will be 
concluded during the remaining days of 
the airshow.

Total Deals Worth AED 20 B 
Signed by UAE MoD

20 B AED
Total Deals Signed by MoD
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His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, 
visited the show yesterday.
 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed toured several pavil-
ions where he viewed the latest innovations and technologies 
in the aviation industry and spoke to exhibitors about their 
advanced products and systems on display.
Later, Sheikh Mohamed bin Zayed received Denis Manturov, 
Minister of Industry and Trade of the Russian Federation, and 
discussed ways of harnessing potential opportunities for 

expanding cooperation in economic, trade and advanced 
industries sectors within the framework of the joint strategic 
partnership. They also exchanged views on an array of issues of 
mutual concern.
Sheikh Mohamed bin Zayed was accompanied during the tour 
by H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime 
Minister and Minister of Presidential Affairs, Sheikh Mohammed 
bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, Chairman of Abu Dhabi 
Airports Company, Lt. General Hamad Mohammed Thani Al 
Rumaithi, Chief of Staff of the UAE Armed Forces, and Mohamed 
Mubarak Al Mazrouei, Undersecretary of the Crown Prince’s 
Court of Abu Dhabi.

Visits the Show
Mohamed bin Zayed


