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القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التوجيه المعنوي

127
مجموع الصفقات حتى
اليوم الثاني نحو

مليار درهم

6.977

مليار درهم صفقات القوات المسلحة
لليوم الثاني

القوات المسلحة تعلن إبرام  16صفقة بقيمة تقاراب
الـ  7مليارات درهم خالل اليوم الثاني للمعرض
أعلن اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع املساعد
للخدمات املساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية املنظمة للمعرض املتحدث
الرسمي بإسم معرض ديب الدويل للطريان 2019عن إبرام  16صفقة يف اليوم الثاين
للمعرض بقيمة ما يقارب  7مليار درهم .وقال الهاشمي خالل املؤمتر الصحفي أنه

تم التعاقد مع رشكة هالكون " ،"HALCONلرشاء ذخائر مختلفة بقيمة  3مليار
و 600مليون درهم ،كام تم التعاقد مع رشكة "رايثون كمبوين"(RAYTHEON
 ،)COMPANYلرشاء ذخائر ملنظومة الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع
الجوي بقيمة مليار و 307مليون  220ألف و 700درهم.
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البواردي يستقبل عددا من ضيوف معرض دبي للطيران

استقبل معايل محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع عىل
هامش فعاليات معرض ديب للطريان  2019يف دورته السادسة عرشة
مبكتب معاليه يف املعرض ،كال عىل حدة  ..معايل مارينا بندش وزيرة دفاع
البوسنة والهرسك ،ومعايل زبيدة جالل وزيرة اإلنتاج الدفاعي الباكستاين،
ومعايل أسدالله خالد وزير الدفاع األفغاين ،ومعايل بريدراغ بوسكوفيش
وزير دفاع الجبل األسود ،ومعايل ليام ميقريسا وزير دفاع إثيوبيا ،وسعادة
نارص خرض رئيس لجنة الدفاع يف الربملان الدمناريك ،والوفود املرافقة
للضيوف.
واستعرض معاليه خالل اللقاءات مع الضيوف عالقات التعاون بني دولة
اإلمارات العربية املتحدة ودول أعضاء الوفود الزائرة وسبل تعزيزها
وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشرتكة إضافة إىل الشؤون ذات الصلة
باملجاالت العسكرية والدفاعية.
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البواردي يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع األثيوبي

وقع معايل محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعايل ليام
ميقريسا وزير دفاع جمهورية إثيوبيا ،مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون
املشرتك يف املجال الدفاعي والعسكري وذلك خالل فعاليات معرض ديب
للطريان  2019يف دورته السادسة عرش.
وتهدف املذكرة إىل تعزيز عالقات الصداقة القامئة بني البلدين وشعبيهام،
وتطوير وتعزيز العالقات الثنائية يف املجال الدفاعي والعسكري املشرتك.
وأكد معايل محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أن هذه االتفاقية
تجسد حرص وزارة الدفاع عىل تعزيز عالقات الرشاكة مع رشكائها والتزامها يف
تعزيز أوارص التعاون بني البلدين.
من جانبه أكد معايل ليام ميقريسا وزير دفاع جمهورية إثيوبيا حرص وزارة
الدفاع اإلثيوبية عىل تعزيز ودعم عالقات التعاون املشرتكة بني البلدين مبا
يخدم مصالحهام.

رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات يلتقي بوفد جمهورية فيجي في المعرض

التقى اللواء الركن طيار مبارك عيل النيادي
رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات والتعاون يف
معرض ديب للطريان  2019اللواء بحري فيليامي
ناوبوتو القائد العام للقوات املسلحة يف جمهورية
فيجي والوفد املرافق له.
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استعرض رئيس اإلدارة التنفيذية للسياسات
والتعاون عالقات التعاون بني دولة اإلمارات
وجمهورية فيجي وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا
يخدم املصلحة املشرتكة ،وتعزيز العالقات الثنائية
يف املجاالت العسكرية والدفاعية.

من جانبه أشاد القائد العام للقوات املسلحة يف
جمهورية فيجي بالتنظيم العايل املستوى ملعرض
ديب للطريان هذا العام ،وما تضمنه من فعاليات
متميزة وأبدى إعجابه باالستقبال املميز وحجم
املعروضات للرشكات املشاركة.
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عددا من ضيوف معرض دبي للطيران
رئيس األركان يستقبل
ً

استقبل معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبه يف
معرض ديب للطريان  2019كال عىل حدة سعادة
الفريق اول يعقوب حسن محمد رئيس اركان
القوات املسلحة التنزانية و الفريق اول سويل
زكريا شوك رئيس اركان قوات الدفاع الوطني
بجنوب أفريقيا و معايل ليام مغرسا وزير
الدفاع الوطني األثيويب و الفريق اول ابايومي
جابرييل أولو نيساكني رئيس اركان القوات
املسلحة النيجريي .
كام استقبل الرميثي عددا من روؤساء
الرشكات العاملية املشاركة يف املعرض .
و جرى خالل اللقاءات استعراض عالقات
التعاون ،التي تربط بني دولة اإلمارات
ودول الضيوف خاصة ذات الصلة بالشؤون
العسكرية والدفاعية وسبل تعزيزها
وتنميتها مبا يخدم املصلحة املشرتكة .وتبادل
األحاديث حول أهمية انعقاد معرض ديب
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الدويل للطريان ،باعتباره حدثا عسكريا
عامليا ،يستقطب كبار الرشكات العاملية
املصنعة ألنظمة الطريان ،ويؤمه كبار
املسؤولني وصناع القرار من دول املنطقة ملا
يوفره من أرضية تعرض آخر ما توصلت إليه

التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي متطلبات
واحتياجات دول العامل .وأشاد الضيوف
بحسن إدارة وتنظيم املعرض ،وما يشهده
من إقبال متواصل ،يربهن عىل نجاح دولة
اإلمارات وريادتها يف الصناعة املعرضية.
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قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف معرض الطيران

استقبل سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم نارص محمد العلوي قائد القوات
الجوية والدفاع الجوي يف مكتبه مبعرض ديب للطريان  2019كال عىل حدة
السيدة كييل سيبولت نائب وكيل وزارة الدفاع األمرييك و السيدة هايدي
غرانت مدير ادارة أمن تكنولوجيا الدفاع األمريكية و اللواء عبدالفهيم
رامني قائد سالح الجو األفغاين و اللواء طيار حسن فقري نائب مفتش
القوات الجوية .كام استقبل قائد القوات الجوية و الدفاع الجوي عددا من
رؤساء الرشكات العاملية املشاركة يف املعرض .حرض اللقاءات عدد من كبار
ضباط القوات الجوية والدفاع الجوي والوفد املرافق للضيوف.
وأشاد الضيوف بحسن التنظيم واإلعداد ملعرض ديب للطريان يف دورته
الحالية مؤكدين املكانة املتميزة التي وصلت إليها دولة االمارات يف مجال
تنظيم املعارض الدولية يف مختلف تخصصاتها.

قائد القوات البرية يستقبل مدير إدارة األمن التكنولوجي األمريكي

استقبل اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات الربية ،يف
مكتبه مبعرض ديب الدويل للطريان السيدة هايدي جرانت مدير إدارة األمن
التكنولوجي يف وزارة الدفاع األمرييك.
تم خالل اللقاء الذي حرضه عدد من كبار الضباط ،استعراض أوجه التعاون
املشرتك والسبل الكفيلة بتطويرها ،إضافة إىل بحث عدد من املوضوعات ذات
االهتامم املشرتك.
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وتبادل األحاديث حول أهمية انعقاد معرض ديب الدويل للطريان ،باعتباره حدثا
عسكريا عامليا ،يستقطب كبار الرشكات العاملية املصنعة ألنظمة الطريان ،ويؤمه
كبار املسؤولني وصناع القرار من دول املنطقة ملا يوفره من أرضية تعرض آخر ما
توصلت إليه التكنولوجيا بالشكل الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العامل.
وأشادت السيدة هايي جرانت بحسن إدارة وتنظيم املعرض ،وما يشهده من
إقبال متواصل ،يربهن عىل نجاح دولة اإلمارات وريادتها يف الصناعة املعرضية.
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وزير الدفاع األفغاني لـ «مجلة درع الوطن»:

اإلنجازات الفضائية
اإلماراتية مصدر
فخر واعتزاز للعالم
اإلسالمي

أجرى الحوار  /النقيب خلفان الكعبي
أكد معايل أسد الله خالد وزير الدفاع األفغاين،
أن اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات يف
مجال الفضاء مبعث فخر واعتزاز كبريين بالنسبة
للعامل اإلسالمي ،مشيداً باإلعداد وأسلوب التنظيم
الحديث واملبهر ملعرض ديب للطريان يف دورته
الحالية معترباً أن املعرض أصبح مقصداً عاملياً وميثل
تظاهرة إقتصادية كربي ومنصة عاملية تتلقي فيها
الخربات وتستعرض التجارب ويكتشف فيها كل
ماهو جديد يف مجال الطريان يف قطاعيه املدين
والعسكري.
وقال “ شهدنا يف هذه الدورة من املعرض عروضاً
فريدة ووقفنا عىل مدي التطور الكبري يف مجال
الطريان وأخر ما توصلت إليه التقنية والتكنولوجيا،
واملعرض بشكل عام يعترب سانحة طيبة لعدد كبري
من الرشكات إلبرام الصفقات التجارية فضالً عن
اكتساب الخربات لتطوير منتجاتها مستقبالً ،مضيفاً
«حظي املعرض بتنظيم رائع حيث يستطيع الزوار
مقابلة مسؤويل الرشكات املختلفة العاملة يف مجال
الطريان والدفاع والفضاء واملجاالت األخرى .عالوة
عىل ذلك ،كان االستعراض الجوي رائعا حيث شارك
فيه عدد كبري من الطائرات املختلفة».
وذكر معاليه يف مقابلة حرصية مع مجلة «درع
الوطن» أنه «سبق له حضور عدد كبري من املعارض
الدولية ولكن معرض ديب للطريان يتفوق عليها من
حيث التخطيط والتنفيذ .كام أن تنوع املنتجات
والخدمات املعروضة أمر رائع حقا».
وأمتدح وزير الدفاع األفغاين تجربة اإلمارات
يف الفضاء وقال “نشعر ،كإخوة يف اإلسالم ،بالفخر
واالعتزاز تجاه اإلنجازات التي نجحت دولة اإلمارات
العربية املتحدة يف تحقيقها ،بعد وصول رائد الفضاء
اإلمارايت هزاع املنصوري عىل محطة الفضاء الدولية،
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معرض دبي للطيران
تظاهرة إقتصادية
عالمية
مضيفاً «نجاح أخ لنا من دولة اإلمارات من الهبوط
عىل سطح القمر مشريا ً إىل أنه قد سبق لألفغاين عبد
الله حق الهبوط عىل سطح القمر يف عام ،1986
ونحن فخورون بإنجاز دولة اإلمارات التي نكن لها
أحرتام وتقدير كبريين من الوصول إىل القمر بعد
التجرية الناجحة بكل املقايس يف الفضاء الشهر
املايض”.
وذكر معايل الوزير “أن دولة اإلمارات نجحت
خالل فرتة زمنية قياسية يف تحقيق الكرث من
اإلنجازات ،سواء عىل صعيد األنشطة التجارية أو
البناء والتشييد أو التكنولوجيا .وخطت اإلمارات
خطوات عمالقة يف مجال الطريان وبقية املجاالت
األخرى وما نشاهده من تطور وتقدم ملحوظ يف
شتي مناحي الحياة ليس بغريباً عىل دولة اإلمارات

وقيادتها التي وفرت كل مقومات النجاح ووضعت
قاعدة وأساس متني لذلك وهو ما جعل النجاح هو
حليف اإلمارات”.
وأشار الوزير االفغاين بصورة خاصة إىل قطاع
الطريان منوها إىل نجاح أساليب التكنولوجيا الحديثة
يف إحداث نقلة نوعية يف هذا القطاع الذي يتطور
يوما بعد يوم .وقال «نستطيع أن نلمس بأنفسنا
هذا التطور من خالل طرازات الطائرات املختلفة،
حيث أصبحت طائرات الركاب ،عىل سبيل املثال،
أكرث راحة ،ويستطيع الراكب التواصل مع اآلخرين
طوال الرحلة بفضل التكنولوجيا املتقدمة .وباملثل،
أصبحت الطائرات املقاتلة أيضا أفضل أداءا وأكرث
تطورا بفضل تجهيزها بأنظمة االستشعار الذكية
وأنظمة الرادار  ISARالتي مل تكن بهذا القدر من
التطور سابقا».
وأثني وزير الدفاع األفغاين عىل مجلة «درع
الوطن» ،معربا عن تطلعه إىل تبادل الخربات
اإلعالمية بني «درع الوطن» وشقيقتها «مجلة الجيش
األفغاين» ،مضيفاً “من حق الشعب اإلمارايت أن يفخر
بجيشه ،وآمل أن تواصل دولة اإلمارات مسريتها
الرائدة ،وأن تتمتع بالخري والرخاء والرفاهية».
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معرض دبي الدولي للطيران
يعقد  16صفقة في يومه
الثاني بنحو  7مليار درهم
بقلم :يوسف جمعه الحداد
رئيس التحرير

هنا االمارات ...هنا
صناعة الفضاء
أعلن اللواء الركن طيار عبد الله السيد
الهاشمي وكيل وزارة الدفاع املساعد
للخدمات املساندة الرئيس التنفيذي
للجنة العسكرية املنظمة للمعرض
املتحدث الرسمي بإسم معرض ديب الدويل
للطريان 2019عن إبرام  16صفقة يف اليوم
األول للمعرض بقيمة ما يقارب  7مليار
درهم.
وقال الهاشمي خالل املؤمتر الصحفي أنه
تم التعاقد مع رشكة هالكون "،"HALCON
لرشاء ذخائر مختلفة بقيمة  3مليار و600
مليون درهم ،كام تم التعاقد مع رشكة
( ،)RAYTHEON COMPANYلرشاء
ذخائر ملنظومة الباتريوت لصالح القوات
الجوية والدفاع الجوي بقيمة مليار و307
مليون  220ألف و 700درهم.
وأفاد بانه تم التعاقد كذلك مع رشكة
 ،DENEL DYNAMICSلرشاء أنظمة
استطالع لصالح القوات املسلحة بقيمة 183
مليون و 650ألف درهم  ،باإلضافة إىل التعاقد
مع رشكة أنرتناشيونال جولدن جروب ،لرشاء
مشبه تدريب نريان مشرتكة بقيمة  16مليون
 200ألف درهم ،كام تم التعاقد مع رشكة
( )AQUILA AEROSPACEلرشاء أنظمة
أستطالع شامال خدمات التدريب بقيمة 734
مليون درهم.
وأضاف أنه تم التعاقد كذلك مع رشكة
 ،THALES SIX GTS FRANCEلتوفري
قطع غيار وأعامل صيانة لنظام االتصال
الجوي "جاتر" بقيمة  30مليون و100
ألف درهم ،كام جرى التعاقد مع رشكة
GLOBAL AEROSPACE LOGISTICS
لتوفري خدمات الصيانة للطائرات بقيمة
 749مليون و 245الف و 368درهم ،كام
تم التعاقد مع رشكة ،LIMA AVIATION
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لرشاء وتركيب الكامريات الحرارية ونظام
األشعة تحت الحمراء بقيمة  149مليون
درهم و 204ألف و 642درهم.
كام جرى التعاقد مع رشكة ألطف
انرتناشيونال لرشاء أنظمة معدات جوية
بقيمة  45مليون درهم ،و 758ألف
درهم والتعاقد كذلك مع رشكة SPA
 ،LEONARDOلتقديم االسناد الفني
لطائرات االيرمايك بقيمة  7مليون و 308ألف
درهم.
وتم كذلك التعاقد مع رشكة
 ،ROCKWELLلتوفري مساندة فنية
لنظام كشف االهداف بقيمة  3مليون،
و 434ألف و 255ألف ،باإلضافة إىل التعاقد
مع رشكة SAFRAN HELICOPTER
 ،ENGINESلتقديم الدعم الفني وتعديالت
فنية عىل محركات الطائرات لصالح قيادة
الطريان املشرتك بقيمة  22مليون و356
ألف و 824درهم ،إىل جانب التعاقد مع
رشكة ADVANCE NAVIGATION
،& POSITIONG CORPORATION
لتقديم االسناد الفني وتعديالت فنية عىل
محركات الطائرات لصالح قيادة الطريان
املشرتك بقيمة  11مليون  669 ،ألف و73
درهم .وقال أنه تم التعاقد مع رشكة
RHINMETALL AIR DEFENCE
لصيانة نظام سكاي جارد بقيمة  5مليون
و 72ألف و 608درهم ،والتعاقد كذلك
مع رشكة ،POLY TECHNOLOGIES
لرشاء أنظمة الكشف الراداري بقيمة 78
مليون و 969ألف و 500درهم ،والتعاقد
مع رشكة & GLOBAL INDUSTRIAL
 ،DEFENCE SOLUTIONSلرشاء أنظمة
الذخائر (فيوزات) بقيمة  33مليون و57
ألف درهم.

دخلت االمارات بإطالق "خليفة سات" عرص
التصنيع الفضايئ الكامل ،وتواصل العمل ليالً
ونهارا ً بجهود أبنائها من أجل إرسال أول مسبار
إمارايت "مسبار األمل" إىل كوكب املريخ يف عام
 ،2021والذي يتزامن مع احتفاالت الدولة
باليوبيل الذهبي لتأسيسها ،كام تطمح إىل
إيصال البرش إىل الكوكب األحمر خالل العقود
املقبلة ،من خالل مرشوع "املريخ ."2117
إن نجاح االمارات يف صناعة الفضاء واألقامر
الصناعية ال يؤكد أنها متيض قدماً عىل
ترسيخ مكانتها يف مجال الصناعات الدفاعية
والعسكرية فقط ،وإمنا يثبت أيضاً أنها باتت
من أهم دول املنطقة والعامل التي متتلك
التكنولوجيا املتقدمة ،وتوظفها لخدمة
البرشية ،فالدول التي متتلك برامج فضائية
وأقامرا ً صناعية تصنف ضمن الدول املتقدمة،
ويكون لها وزنها االسرتاتيجي وسمعتها الطيبة
يف مجال التكنولوجيا حيث تعد الربامج
الفضائية مقياساً للتقدم عىل الصعيد العاملي.
إن "خليفة سات" الذي صنع بأياد إماراتية
خالصة يرتجم التطور الحضاري والتقني
والعلمي واملعريف الذي وصلت إليه الدولة،
ويبعث برسالة أمل وتفاؤل إىل الشعوب
العربية بأن العرب يستطيعون اإلسهام يف
الحضارة اإلنسانية ،يف حال امتلكوا ناصية
العلم واملعرفة والتخطيط السليم واالسترشاف
الجيد للمستقبل مثلام فعلت دولة االمارات،
التي استطاعت أن تكرس الصورة النمطية التي
كانت سائدة عن الدول العربية واإلسالمية
باعتبارها دوالً جامدة ال تتحرك ،لتحل محلها
صورة جديدة تقوم عىل املشاركة يف صنع
الحضارة اإلسالمية ،واالنخراط يف املجاالت
النوعية الدقيقة القامئة عىل االبتكار واإلبداع،
كالتصنيع الفضايئ وصناعة الطريان وغريها من
املجاالت التي تتطلب بنية فكرية ومعرفية
وتقنية عرصية.
7
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« »SAABتقدم الدعم الذكي في جميع المراحل

تعترب رشكة «ساب» إحدى الرشكات الدفاعية الكربى التي تزود
السوق العاملي باملنتجات والخدمات والحلول يف مجال الدفاع
العسكري واألمن املدين ،وتحرص الرشكة عىل تلبية تلك االحتياجات
عن طريق املنفعة املتبادلة والرشاكات الطويلة املدى .حيث يعد
دعم الطائرات أو األنظمة أو أي نظام دفاعي آخر أمرا مهام
للغاية تجنبا لزيادة التكاليف .وطبقا لوزارة الدفاع األمريكية
فإن تكاليف الدورة الحياتية تعترب أهم أنواع التكاليف الرئيسية
األربعة ،وهي البحوث والتطوير ،واالستثامر ،والتشغيل والدعم،
وإحالة املنتج إىل التقاعد .وميكن توفري املال واملوارد عن طريق
التحكم يف تكاليف الدورة الحياتية للمنتج ،وتصميم أنظمة دعم
ذات كفاءة ومعدة خصيصا منذ البداية.
فلسفة الدعم القائم عىل الدورة الحياتية
لكل منتج أو نظام دورة حياتية ،ويجب أن يكون عىل أعىل قدر
من الجاهزية طوال الوقت ولكن ليس عىل حساب التكلفة .ويجب
أال تسمح ملتطلبات الدعم بأن تشتت ذهنك ،حيث يجب أن يظل
تركيزك منصبا عىل التشغيل بالدرجة األوىل .وكل ما تحتاجه ببساطة
هو الدعم القائم عىل الذكاء والكفاءة .ومتتد املجموعة الكبرية من
املنتجات الحديثة التي تنتجها رشكة «ساب» لتشمل كافة املجاالت،
وهذا يعني أن خدمات الدعم التي تقدمها الرشكة تبيل بالءا حسنا.
فالدعم املقدم يتم تفصيله تبعا الحتياجاتك ،وميكن أن يبدأ هذا
الدعم خالل املراحل األوىل من عملية التخطيط ،ومن ثم مواصلة
الدعم إىل أن يتم إحالة املنتج إىل التقاعد.
8

ويعود تاريخ فلسفة الدعم لدى رشكة «ساب» إىل عام 1037
عندما أصبح واضحا أن أوربا تسري نحو حافة الحرب .وقد تأسست
الرشكة يف السويد بهدف تأمني احتياجات السويد من الطائرات
العسكرية .ونظرا لقلة املوارد السويدية ومحدوديتها أصبح واضحا
أن تكاليف الدورة الحياتية تتوقف عىل متطلبات الصيانة بالدرجة
األوىل ،ما أدى إىل مولد «ساب» – تلك املؤسسة العريقة التي
نعرفها اليوم.
تجربة غري مسبوقة
> إن التاريخ الطويل واملرشف الذي تتمتع به رشكة «ساب» يف عامل
الطريان ميكنها من إقامة رشاكات ناجحة يف أي مرشوع.
> نجحت رشكة «ساب» يف تصميم أكرث من  15منوذجا من
الطائرات ،وأنتجت أكرث من  4,000طائرة ،وقدمت لها – وما
تزال -الدعم الالزم.
> تتمتع الرشكة بخربة عملية متتد إىل أكرث من  100عام يف عدة
مجاالت ،بدءا من تقديم الدعم والصيانة الالزمني لعدد كبري من
الطائرات يف املجال الجوي .ونحن ندرك أهمية إدارة التكاليف
والوقت بكفاءة يف كافة مراحل تنفيذ املرشوع.
> متلك رشكة «ساب» حوايل  70ترخيصا وموافقة مختلفة ،وهو ما
يعني مطابقة املنتج الذي يتم تسليمه للعميل للقوانني واللوائح
السائدة .كام متثل تلك الرتاخيص واملوافقات أيضا عالمات
إرشادية ،ما مينح الرشكة القدرة عىل تقديم أعىل مستوى من
الدعم بغض النظر عن املعوقات أو التحديات.
/20نـوفمبـر2019/

GlobalEye

أداء بال حدود

إذا أردت أن تحافظوا على تفوقكم فإنكم تحتاجون إلى سيطرة فورية على محيطكم.
تضمن طائرة قلوبال آي ( - )GlobalEyeالتي تمثل منصة متعددة المهام للمراقبة –
تغطية سريعة ودقيقة لمسافات شاسعة في الجو أو البحر أو البر ،فضالً عن القدرة الفورية
على التحويل بين مجاالت المراقبة .وبإمكان الطائرة كذلك تنفيذ مهام متعددة في آن واحد.
وإجماالً ،فإن هذا يمنحكم الوقت الالزم لتقدير خطوتكم التالية؛ مما يم ّكنكم من تعزيز قدراتكم
ورفع مستوى األداء العملياتي لقواتكم.
هذه هي طائرة قلوبال آي ( )GlobalEyeالتي ال حدود لما يمكنها أن تحققه لكم.
إنه أداء بال حدود.
للمزيد من المعلومات ،زوروا الموقع اإللكترونيsaab.com :
تتطلع شركة ساب ( )Saabإلى لقائكم في معرض دبي للطيران ،منصة العرض رقم .1060
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لدى زيارته لـجناح مجلة «درع الوطن»:

وزير التجارة األيرلندي :أيرلندا
واإلمارات ترتبطان بعالقات
قوية في مجال الطيران

أجري الحوار الرائد /أحمد الشحي
زارمعايل بات برين وزير الدولة األيرلندي
للتجارة والتوظيف واألعامل التجارية وحامية
سوق االتحاد األورويب وحامية املعلومات ،جناح
مجلة «درع الوطن» داخل معرض ديب للطريان
 2019أمس ،حيث تحدث عن املعرض ومدى
أهميته بالنسبة لصناعة املعارض الدولية ،مشيداً
بالعالقات التجارية القوية بني دولة اإلمارات
وأيرلندا ،السيام يف قطاع الطريان ،وهنأ معايل
الوزير املسؤولني يف إمارة ديب عىل نجاحهم يف
تنظيم معرض ديب للطريان يف دورته الحالية ،منوها
إىل أن «رشكات صناعة الطائرات بدأت يف إبداء
قلقها إزاء اآلثار البيئية الناجمة عن قطاع الطريان،
وأصبح تركيزاليوم منصبا عىل كيفية طرح حلول
مستقبلية ملواجهة هذا التحدي» .وأضاف برين أن
من السهل أن نلمس بأنفسنا مدى حرص عدد كبري
من الرشكات العارضة هنا عىل إبراز أهمية املواد
املركبة وأهمية طرح حلول غري مكلفة وقليلة
االستهالك من حيث الطاقة».
وقال “أيرلندا واإلمارات ترتبطان بعالقات قوية يف
مجال الطريان ،وهو ما يفرس تلك الزيارة الرسمية
لدولة اإلمارات ،معتربا ً معرض ديب للطريان 2019
فرصة سانحة لقاء مسؤويل الرشكات اإلماراتية
وبحث إمكانية إقامة رشاكات اسرتاتيجية يف
املستقبل ،ونحن سعداء بتفاعل الزوار وتجاوبهم
مع الجناح األيرلندي» ،مضيفاً « تستطيع الرشكات
األيرلندية أن تلعب دورا مهام يف مجال الطريان
العاملي بفضل خربتها الطويلة يف هذا املجال،
وعادة ما يشهد هذا املعرض عقد صفقات تجارية
كثرية ،ونحن حريصون عىل لقاء مسؤويل الرشكات
10

معرض دبي للطيران
يشهد مشاركة أفضل
شركات الطيران
العالمية

التجارية ورشكات الطريان الحريصني بدورهم عىل
تطوير رشاكات اسرتاتيجية معنا».
وذكر برين أن «معرض ديب للطريان يشهد
مشاركة أفضل رشكات الطريان العاملية ،باإلضافة إىل
الهيئة األيرلندية  Enterprise Irelandاملسؤولة
عن تقديم الدعم الالزم للرشكات املحليةمضيفاً “
إين عىل ثقة بأن التعاون بني قطاع الطريان املدين
األيرلندي وإمارة ديب سيواصل منوه املعتاد ،وآمل
أن ننجح يف لقاء بعض مسؤويل الرشكات األيرلندية
داخل املعرض».
وأبرز الوزير األيرلندي تطور أساليب التكنولوجيا
يف قطاع الطريان قائال إن «التكنولوجيا أصبحت
قادرة عىل تغيري أمناط حياتنا يوما بعد يوم،
واصبحت تساهم يف إعادة تشكيل بقية القطاعات
التجارية األخرى .ولكن ما نحتاجه هو امتالك
التقنيات التي من شأنها تحسني مستوى السالمة
وزيادة العمليات الجوية ،وأعتقد أن هذا هو
املجال الذي ميكن أن تتعاون فيه دولة اإلمارات
وجمهورية أيرلندا معا».
/20نـوفمبـر2019/

القوات المسلحة اإلماراتية تنوي شراء طائرتين لإلنذار المبكر
من  SAABوثالث طائرات تزود بالوقود من Airbus

أكد سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح
محمد البلويش ،نائب املدير التنفيذي للجنة
العسكرية املنظمة ملعرض ديب للطريان 2019
خالل املؤمتر الصحفي للمعرض نية القوات
املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة

رشاء طائرتني إضافيتني من نوع «غلوبال آي»
( )G 6000-SRSSلإلنذار املبكر والتحكم
من رشكة ساب السويدية  ،باإلضافة إىل ثالثة
طائرات تزود بالوقود من نوع  330MRTTمن
رشكة «إيرباص» ( ، )Airbusوذلك انسجاماً

مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفري اإلمكانيات
والقدرات العسكرية املتطورة للقوات املسلحة
بهدف زيادة قدراتها وتطويرها ملواكبة التطور
والتحديث للوصول ملستوى أحدث الجيوش يف
العامل.

«اإلمارات لتدريب الطيارين» تشارك في معرض دبي للطيران

تعرض أكادميية اإلمارات لتدريب الطيارين
طائريت  Cirrus SR 22وEmbraer Phenom
 100يف معرض ديب للطريان  2019كام تسلط
الضوء عىل برامج تدريب الطيارين املبتدئني
التي توفرها.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ،قد افتتح أكادميية
اإلمارات لتدريب الطيارين يف معرض ديب للطريان
 2017ومتتلك األكادميية أسطوال من  27طائرة .
وقال القبطان عبد الله الحامدي نائب رئيس
أكادميية اإلمارات لتدريب الطيارين « إننا ملسنا
نجاح أكادميية اإلمارات لتدريب الطيارين منذ
تأسيسها ونحن مستمرون بتقديم تدريب عاملي
/20نـوفمبـر2019/

املستوى يف مجال الطريان ،مشريا إىل إنجازات
األكادميية خالل العامني املاضيني فيام يتعلق
بتطوير قدرات املتدربني والرشاكات الجديدة
واستالم كامل أسطول الطائرات وإدخال تقنيات
متقدمة وبناء املرافق “.
وأعرب عن تطلع أكادميية اإلمارات لتدريب
الطيارين إىل جذب وتدريب مواهب شابة ليك
يصبحوا مؤهلني مهنيا بعد التخرج ويساعدوا
تلبية متطلبات طريان اإلمارات والصناعة من
الطيارين إقليميا وعامليا .
وتعمل أكادميية اإلمارات لتدريب الطيارين
حاليا بطاقتها القصوى حيث يبلغ عدد منتسبيها
اليوم  252متدربا من  7جنسيات مبن فيهم 11
فتاة واستقبلت األكادميية مؤخرا دفعتها الـ17

حيث سيتم تخريج الدفعة األوىل من  17متدربا
يف مارس .2020
ويستفيد املتدربون يف أكادميية اإلمارات
لتدريب الطيارين من أحدث تقنيات التدريب
عىل الطريان والتكنولوجيا املتطورة ومنهج
تدريبي فريد من نوعه ما يساعد عىل إعدادهم
ليصبحوا طيارين عامليني.
يذكر أن أكادميية اإلمارات لتدريب الطيارين
يقع مقرها بالقرب من ديب ورلد سنرتال يف ديب
الجنوب وصمم ليكون واحدا من أحدث منشآت
التدريب وأكرثها تقدما يف العامل وأنشأت طريان
اإلمارات هذه األكادميية للمساهمة يف تلبية
احتياجات صناعة السفر ملزيد من الطيارين
التجاريني من ذوي الكفاءة.
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طلبة كليات التقنية العليا يعززون العمليات الميدانية والعسكرية بمشاريع مبتكرة

ً
ً
ذكيا الستالم حقائب الســــــــــ
نظاما
استعرض عدد من طلبة وطالبات كليات التقنية
العليا مشاريعهم عرب جناج الكليات يف معرض
ديب للطريان والتي تهدف يف مجملها إىل تعزيز
العمليات امليدانية مبختلف مجاالتها والعسكرية
بوسائل تكنولوجية حديثة.
التأخر أو االنتظار أمر مزعج ألي سبب كان،
ويصبح أكرث إزعاجا يف حالة السفر وذلك الرتباط
املسافر بأمور كثرية تنتظره يف محطة الوصول،
ويتسبب ذلك بإصابة املسافر بحالة من الغضب
والتذمر تنتابه جراء هذا التأخري ،الذي يتسبب فيه
بشكل واضح أنتظار الحقائب للوصول إىل السري.
هذا املشكلة دفعت الطالبة رحاب جاسم من
كليات التقنية العليا بقسم الهندسة الكهربائية،
إىل أبتكار نظاما ذكيا يوصل الحقائب الخاصة بكل
مسافر له بسهولة ويرس ويف أقرب وقت ممكن،
وذلك من خالل مسح بطاقة املرور التي يتم
منحها للمسافر حني يقوم باالنتهاء من إجراءات
تخليص الحقائب ووزنها.
وأضافت أنه أحيانا تختلط الحقائب يف ألوانها
وأشكالها بني املسافرين ،أال هذا النظام الذيك
سيوفر ميزة وصول الحقائب ألصحابها بدقة،
باإلضافة إىل تقليص وقت انتظار املسافر لحصوله
عىل حقائبه والتي لن تستغرق سوى دقيقة ،ومنع
االلتباسات أو ضياع الحقائب يف املطارات السيام
يف أوقات الذروة ،بغرض الوصول إىل مطارات
ذكية .100%

ال يقتصر استخدام
الطائرات بدون طيار
على المجاالت العسكرية
وإنما يكمن استخدامها
ألغراض مدنية سلمية

نظام للحد من حوادث الطائرات بدون طيار
يتسبب تحليق طائرات من دون طيار املسرية عن
بعد يف بعض الحوادث واملشكالت التي قد ينتج
عنها ازدحاما يف تعطيل حركة الطريان وفوىض يف
حركة املسافرين من املطارات ،هذا ما دفع الطالبة
سارة جمعة السويدي الطالبة من كليات تقنية
املعلومات والتي تدرس تخصص أمن املعلومات،
أن تبتكر مرشوعها "تحليل نظام الطائرة بدون
طيار" ،الذي استعرضته خالل معرض ديب الدويل
للطريان.
وأوضحت السويدي أن النظام يعمل عىل
اخرتاق أجهزة الطائرات بدون طيار من أجل
استالم دفة التحكم بها عن بعد والسيطرة عليها
وإيقاف تشغيلها وذلك بهدف الحد من الحوادث
الناجمة عن استعاملها بطرق غري سليمة أو يف
العمليات العسكرية ،بغرض الحفاظ عىل األمن
واألمان والسالمة العامة ،السيام وأن الشغل
الشاغل للحكومات يف مختلف أنحاء العامل هو
البحث عن سبل مختلفة يف التعامل مع خطر

استخدام الطائرات من دون طيار يف مناطق يهدد
استخدامها فيها أمن وسالمة الطريان .وأضافت
أن النظام يتميز بإمكانية تسجيل كافة بيانات
الطائرة املراد السيطرة عليها وإيقافها ،باإلضافة
إىل إمكانية كذلك كشف هوية الشخص املتحكم
بها باإلضافة إىل خاصية التقاط الصور ومسح
الصور التي قام مشغلها بالتقاطها األمر الذي
يخدم الجهات األمنية يف مسألة حفظ األمن يف
حال استغل أحد االشخاص مثل هذه الطائرات
الغراض غري قانونية.
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الطائرة الشبح
شهد معرض ديب للطريان مجموعة من املشاريع
العلمية والهندسية والتكنولوجية التي استعرضها
طلبة كليات التقنية العليا ومنها مرشوع نال
إعجاب الخرباء واملتخصصني ،حيث نفذ طالبان
من كلية هندسة الطريان مرشوعهام وهو عبارة
"الطائرة الشبح" ،بدون طيار ميكن التحكم بها عن
طريق موجات الراديو.
ويقول الطالبان وهام عبد الله سليامن وعبد
الرزاق محمد ،اللذان يدرسان يف السنة الثالثة،
/20نـوفمبـر2019/

ــــــــــــفر في المطار
ملحطات توليد الطاقة يف الشواطئ ،باإلضافة
إىل املسح البيولوجي والتصوير الحراري ومسح
املباين بتقنية  ،3Dورش املزروعات وغريها من
االستخدامات املدنية.
الصاروخ السلمي

استخدام "صواريخ سلمية" هدف تنشده 4

الطلبة أثبتوا أن
بمقدورهم تحويل أدوات
الحرب إلى أدوات سليمة
تخدم اإلنسانية

أن املرشوع عبارة عن طائرة بدون طيار تعمل
عىل الطاقة الكهربائية ،وتنفذ مهامت الطائرات
العسكرية التي تتضمن مهامت الهجوم واملراقبة
وميكنها التعامل خالل العمليات العسكرية مع
حامالت الطائرات.
وأوضح الطالبان أن الطائرة تم تصميمها من
مادة "كاربون فايرب" التي تتمتع بعدة مزايا أهمها
أنها خفيفة الوزن ،كام أنها تتحمل درجات الحرارة
العالية فضال عن متانتها ،وإمكانية ارتفاعها إىل
أماكن عالية ،إىل جانب أنه تم طالئها بطالء معني
/20نـوفمبـر2019/

يجعلها مضادة للرادارات وال تظهر خاللها ،مبا
يتسق مع مهامه العسكرية املنوطة بها.
ال يقترص استخدام الطائرات من دون طيار
عىل مجاالت املراقبة العسكرية ،بل من املمكن
استخدامها ألغراض مدنية أخرى ،تخدم بعض
الهيئات واملؤسسات ،وهذا ما حاول إثباته
الطالبان عبدالله وعبد الرزاق ،حيث يعتزمات
تطوير الطائرة الشبح لتؤدي أغراض ومهامت
جديدة ،متمثلة يف املراقبة الساحلية لبقع الزيت
واملد األحمر وبعض حاالت الطوارئ األخرى

طالبات من طالبات كلية هندسة الطريان
بكليات التقنية العليا فرع العني عرب استعراض
مرشوعهن من خالل منصة الكليات يف معرض
ديب للطريان ،وهو عبارة عن صاروخ مصنوع
من الفايرب جالس ويعمل بتقنية املاء املضغوط
الذي يحل محل الوقود ،ويستخدم لعدة أغراض
سلمية .وأوضحت الطالبات وهن نورة زكريا
الخوري ورهف طاهر الربييك ،وسارة محمد
البلويش ومرية راشد الكعبي يف سنة التخرج،
لـدرع الوطن" أن "الصاروخ السلمي" مرشوعهن
للتخرج العام الجاري ،يعتمد يف صناعته عىل
مادة "الفايرب جالس" ،ليكون متني وخفيف الوزن
يف الوقت نفسه.
وأضافت الطالبات أنهن يهدفن من صنع هذا
الصاروخ إىل أستخدامه يف األغراض السلمية مثل
نقل وتوصيل األغراض عىل غرار الطائرة من دون
طيار ،حيث ميكنه الوصول بطريقة أرسع وأدق
عرب برمجته عىل االحداثيات املطلوبة ،كام أنه
ال يخلف أي مواد كيميائية أو عنارص مثل ثاين
أكسد الكربون املرض بالبيئة ،كونه يعتمد عىل
املاء املضغوط الذي يعطيه دفعة لالنطالق.
وأرشن إىل أن الصاروخ السلمي ميكن استخدامه
كذلك يف الحاالت الطبية الحرجة لتوصيل األدوية
واألسعافات األولية إىل مكان املصابني بدقة
ورسعة عاليتني ،كونه يتجنب االزدحام األمر الذي
يسهم يف إنقاذ األرواح واملصابني.
وأوضحن إىل أن فكرة الصاروخ نبعت من
رغبتهن يف تحويل أدوات الحرب إىل أدوات
سلمية لخدمة اإلنسانية ،واستثامرها وتوجيهها
للمساهمة يف بناء مستقبل أفضل للبرشية
وألجيال الغد ،مشريات إىل أن حامسهن للتعليم
واملعرفة وامتالك مهارات القرن ال 21وشغفهن
بابتكار األفكار والحلول وتأسيس مشاريعهن
املستقبلية ،نابع من تشجيع وتحفيز القيادة
الرشيدة يف ظل بيئات تعليمية حاضنة لإلبداع
واالبتكار وقادرة عىل تخريج كفاءات متخصصة
تساهم يف تطوير القطاعات الحيوية وإدارة
املشاريع والصناعات الوطنية الكربى ،وليثبنت
دوما قدرة بنات اإلمارات عىل الريادة وأنهن
بحق فخر هذا الوطن.
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وكالة اإلمارات للفضاء تنظم منتدى «المرأة فــــــــــــــ

نظمت وكالة اإلمارات للفضاء منتدى "املرأة يف
الفضاء" عىل هامش معرض ديب للطريان ،2019
وشهد حضور مجموعة متميزة من الخرباء وصناع
القرار يف قطاع الفضاء العاملي الذين ناقشوا أهمية
مشاركة املرأة وبناء القدرات واستغالل التقنيات
املتقدمة يف تطوير قطاع الفضاء.
وتض ّمن املنتدى عددا ً من الجلسات الحوارية التي
حرضها نخبة من املتحدثني من وكالة اإلمارات
للفضاء ،ويف مقدمتهم معايل الدكتور أحمد عبدالله
بالهول الفاليس وزير الدولة لشؤون التعليم العايل
واملهارات املتقدمة رئيس مجلس إدارة الوكالة،
وسعادة الدكتور املهندس محمد نارص األحبايب
مدير عام الوكالة ،ونارص الراشدي مدير إدارة
السياسات والترشيعات الفضائية ،والدكتورة فاطمة
يحيى العيدروس أخصائية علوم الفضاء ،وهيام
البلويش مهندسة تصميم.
واستهل املنتدى فعالياته بكلمة ملعايل الفاليس
أكد فيها عىل الدور األسايس والهام الذي تلعبه
املرأة بشكل عام يف تطوير القطاع الفضايئ الوطني،
وقال "نفخر بالكوادر النسائية ضمن القطاع
الفضايئ عىل املستوى الوطني والتي تشكل نسبة
 % 45من إجاميل القوة العاملة ،وعىل الرغم من أن
مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
تشهد قصورا ً يف أعداد املرأة عىل املستوى العاملي،
إال أننا يف دولة اإلمارات نشهد دورا ً متزايدا ً للمرأة
يف مختلف القطاعات ،ما يساهم بشكل أسايس
يف النمو الرسيع والنجاحات التي يحققها القطاع
الفضايئ يف الدولة عىل سبيل املثال".
التعليم ودور العلم والتكنولوجيا
شارك معايل الفاليس يف جلسة حوار بعنوان "التعليم
ودور العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
يف الفضاء تطوير القدرات لبناء القطاع" ،والتي
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الفالسي :نفتخر
بالكوادر النسائية ضمن
القطاع الفضائي على
المستوى الوطني

سلطت الضوء عىل أهمية هذه املجاالت وتوعية
الجيل الشاب بقطاع الفضاء ،وأدار الجلسة سعادة
الدكتور بهجت يوسف ،املستشار الخاص لرئيس
جامعة زايد ،كام شارك فيها كل من اسامعيل عيل
عبد الله ،الرئيس التنفيذي لرشكة "سرتاتا" ،وليان
كاريت ،الرئيسة التنفيذية لرشكة "بوينج" للدفاع
والفضاء واألمن ،والذين قدموا مجموعة من الرؤى
واألفكار القيمة حول املوضوع.
وأكد معايل الدكتور الفاليس عىل أهمية دعم
املواهب واالستثامر فيها لالرتقاء بقدرات الفضاء،
وقال" :ندعو الشباب اإلمارايت إىل الرتكيز عىل مواد
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ونحثّهم
عىل املشاركة يف تقدم قطاع الفضاء .لذا ،نتعاون
بشكل وثيق مع الجامعات لتطوير مناهج فضائية،
ولتزويد الطلبة بأفضل الفرص لدراسة الربامج
الفريدة يف الخارج بهدف تحضريهم لقيادة القطاع
يف املستقبل".
وأضاف" :هنالك رضورة لتشكيل روابط بني
التعليم والفضاء ،مبا يعزز من قيمة القطاع الفضايئ
يف الدولة .إذ شهدنا مؤخرا ً خالل مهمة رائد الفضاء
اإلمارايت هزاع املنصوري إىل محطة الفضاء الدولية
تواصله بشكل مستمر مع الطلبة لرفع مستوى
الوعي باملجاالت الفضائية وإلهامهم لخوض هذه
التجربة ،وكان اإلقبال واملتابعة من قبل الشباب
اإلمارايت أمر يوعد بجيل مقبل متميز من العلامء
واملهندسني ورواد الفضاء".
مستقبل الفضاء
وشارك سعادة الدكتور املهندس محمد نارص
األحبايب يف جلسة حوارية بعنوان "مستقبل الفضاء
 التنوع بني الجنسني واالستدامة" إىل جانب كلمن معايل سارة األمريي ،وزيرة الدولة للعلوم
املتقدمة ،وسيمونيتا دي بيبو ،مديرة مكتب االمم
/20نـوفمبـر2019/

ــــــــــــــــي الفضاء»
بقلم :فضيلة المعيني

دبي للطيران  ..مسيرة نجاح وتميز

املتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ،وجان
إيف لو جال ،رئيس املركز الوطني الفرنيس
للدراسات الفضائية ،وناقشت الجلسة التي
أدارتها الدكتورة نوايل الحوسني ،املندوبة
الدامئة لدولة اإلمارات العربية املتحدة لدى
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة "آيرينا"،
دور مشاركة املرأة يف تعزيز استدامة
قطاع الفضاء التي تعد عامالً حاسامً لنموه
وتقدمه.
وقال األحبايب" :نؤمن بأن متكني املرأة
أمر هام ورضوري لضامن استدامة األرض
والفضاء ،وشهدنا خالل السنوات القليلة
املاضية فوز هيئتني إماراتيني وهام وكالة
اإلمارات للفضاء ومركز محمد بن رائد
للفضاء بـ "جائزة التميز للتنوع يف الجغرافيا
والفئات العمرية والتوازن بني الجنسني"،
وهو ما يسلط الضوء عىل التزام قطاع
الفضاء الوطني يف تحقيق التنوع واالستدامة
عىل املستوى العاملي".
وأشار األحبايب إىل أن قمر "مزن سات"
الصناعي الذي من املقرر إطالقه إىل الفضاء
الخارجي يف وقت الحق من العام ،تعمل
عليه كوادر نسائية يف مختلف املراحل من
التصميم إىل التصنيع ،منوهاً بأن القمر
الصناعي سيقوم بجمع كميات ضخمة من
البيانات التي ستساهم يف تحقيق االستدامة
عىل كوكب األرض".
تكنولوجيا الفضاء
ويف إطار جلسة حملت عنوان "تسخري
تكنولوجيا الفضاء وتحقيق الفائدة للقطاع"،
أكد نارص الراشدي عىل إمكانية إسهام
قطاع الفضاء اإلمارايت يف تطوير القطاعات
/20نـوفمبـر2019/

األخرى يف الدولة بفضل قدرته عىل ترسيع
عملية التنوع االقتصادي ،وأدار الجلسة
كيم شوفيلد ،مؤسس رشكة "أو  2كيه"
والرشيك اإلداري فيها ،وشارك يف الحوار كل
من جريالدين ناجا ،رئيس قسم السياسات
الصناعية والتدقيق يف وكالة الفضاء
األوروبية ،ولويس إيدج ،الرئيس التنفيذي
لشؤون العمليات يف رشكة "ستااليت
ابليكيشنز كاتابولت" ،وباهية الشعيبي،
املؤسسة والرئيسة التنفيذية للرشكة العاملية
للفضاء والتكنولوجيا.
وشاركت الدكتورة فاطمة يحيى
العيدروس يف جلسة بعنوان "تجاوز البيانات
الضخمة اعتامدا ً عىل مراقبة كوكب األرض"
إىل جانب الدكتورة هالة الجسار من قسم
الفيزياء يف جامعة الكويت ،وبإدارة الدكتور
لويجي سكاتيا ،الرشيكة ورئيسة مامرسات
الفضاء لدى رشكة ’يب دبليو يس‘ االستشارية،
وركزت الدكتورة العيدروس يف مداخالتها
عىل أهمية تطوير تقنيات الفضاء يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ملواجهة التحديات
البيئية.
وفاز خالل املؤمتر أربعة مستكشفني
شباب للفضاء وأحد املتخصصني يف التعليم
مبنحة رائد الفضاء آل ووردن "السعي"،
وذلك يف أعقاب توقيع مذكرة للتفاهم بني
وكالة اإلمارات للفضاء ورشكة "كاملان وورلد
وايد" الشهر املايض ،وسيقيض الحائزون
عىل املنحة أسبوعاً يف مخيم الفضاء الشهري
التابع ملركز الفضاء والصواريخ األمرييك يف
هنتسفيل بوالية أالباما ،حيث سيحظون
بفرصة إجراء تجارب عملية مشابهة لتلك
التي يخضع لها رواد الفضاء.

مع انطالقة معرض ديب للطريان ويف أوج لحظات هي مدعاة
للزهو يتوقف بنا القائد الفارس صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد ال مكتوم رعاه الله أمام معنى يختزل مسرية
نجاحات وطن يف استقدام العامل اىل أرضه ليعرض احدث
مالديه من نتاجات ومبتكرات العرص.
ففي عبارة قصرية لكنها شاملة ومعربة قال سموه :
إن «دولة اإلمارات ستبقى بإذن الله تعاىل ،ثم بجهود
أبنائها وبناتها ،ملتقى حضارياً وإنسانياً وتجارياً لجميع
دول وشعوب العامل ،وأن ديب ستظل مدينة تنبض بالحب
والحيوية والنشاط ،ما دامت لدينا قوة اإلرادة ال إرادة
القوة».
نعم  ...باالمارات بقوة اإلرادة ال بإرادة القوة استطاعت
عرب 48عاما منذ تأسيسها ان تحقق بقوة اإلرادة مامل يحققه
غريها بإرادة القوة.
وها هي ديب تستقبل اليوم دورة جديدة من دورات معرض
الطريان الذي أصبح من اهم معارض الطريان يف العامل ..ال
من حجم املشاركني فحسب بل يف كل الجوانب التي تسود
ساحاته ومعروضاته وما تسفر عنه فعالياته من تقديم
كل جديد ومبتكر يف اكرث القطاعات االقتصادية تطورا
عىل مستوى العامل كله .وحني يكون معرض ديب للطريان،
معرض الطريان األكرب يف العامل ،فإن ذلك يعني دون جدال
ان دولة االمارات متتلك من قوة اإلرادة ما يجعلها دامئا
حريصة عىل متيز كل ماتستضيفه او تنظمه من فعاليات
اىل درجة ان العامل كله يعترب حضوره اىل االمارات واملشاركة
يف معارضها ومنتدياتها ضمن أولويات التواجد يف املحافل
الدولية وخصوصا يف مجال الطريان حيث يجتمع املختصون
بهذا القطاع يف كافة مجاالته للتواصل وعقد الصفقات .وقد
شهد العام  2017زيادة بنسبة  20%يف عدد الزوار مقارنة
بعام  ،2015وقد حرض املعرض  79380زائرا ً ،حيث ُعقدت
صفقات بقيمة  113.8مليار دوالر.
ان املعرض يضيف الكثري إىل معنى قوة اإلرادة يف وطن
ميتلك قيادة تواصل العمل بإخالص من أجل ازدهار املكان
ورقي املكانة ودليلنا عىل ذلك القول هو حقيقة الفعل
حيث ستشهد ديب وورلد سنرتال افتتاح أكرب مطار يف العامل
عند اكتامله وهو املطار الذي ستصل إمكانية استيعابه اىل
 160مليون مسافر و 12مليون طن للشحن سنوياً.
أن مؤرشات معرض العام الحايل تعطي الراصد دالئل مبرشة
عن النجاح وإشارات معربة عن تنامي الفكر التطويري فيام
تقوم به االمارات عرب تبنيها مبدأ قوة اإلرادة يف كل ما تؤديه
من أنشطة وأعامل.
ويزداد الزهو واالنبهار بهذا االنجاز االمارايت حني ندرك ان
دولة االمارات سوف تكون ساحة لعرض ومشاهدة نحو 165
طائرة من أحدث الطرازات يف ساحة عرض الطائرات.
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طالبة إماراتية تفوز بمنحة لزيارة «ناسا»
ومحاكاة الحياة في الفضاء
فازت عنود عبد الله الهاجري ،طالبة الثانوية
العامة يف املسابقة التي نظمتها وكالة الفضاء
االمريكية "ناسا" بالتعاون مع وكالة اإلمارات
للفضاء ،يف معرض ديب للطريان ،ضمن 4
فائزين أخرين ،مبنحة لزيارة "ناسا" ملدة
أسبوعا كامال.
وتم تكريم الطالبة اإلماراتية الفائزة
والفائزين الثالثة األخرين ،بحضور كل من
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻤﻟهندس ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺮﺻ اﻷﺣﺒﺎﻲﺑ 
اﻤﻟﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻔﻀﺎء،
وجون راكولتا جونيور سفري الواليات
املتحدة األمريكية املعني لدى الدولة،
ورائد الفضاء األمريك "آل وردون ".
وأوضحت الطالبة عنود الهاجري
الطالبة يف مدرسة الخليج الثانوية
الخاصة بديب ،لـ"درع الوطن" ،أن
املنحة عبارة عن رحلة مدفوعة
التكاليف ملدة أسبوعا كامال لزيارة

مجمع الفضاء االمرييك يف والية ألباما الذي
يعترب جزء من وكالة "ناسا" وذلك يف أغسطس
من العام القادم  ،2020بهدف االطالع القيام
مبحاكاة فعلية للحياة يف الفضاء ،متهديا
لتهيئتهم ليصبحوا رواد فضاء يف املستقبل.
وأعربت عنود عن بالغ سعادتها بالفوز
بهذه املنحة التي ستمنحها فرصة لخوض
تجربة الحياة يف الفضاء ،والعمل إىل جانب
خرباء وباحثني متخصصني يف مجاالت الفضاء
والتقنيات املستقبلية ،مشرية إىل أنها تحلم
بأن تصبح أول رائدة فضاء إماراتية وأن تحقق
حلمها وحلم قيادتها الرشيدة.
واضافت قائلة :أن بداية تحقيق األحالم
هي أن نقوم بوضع الحلم هدفاً أمامنا
لتحقيقه بالدراسة التي تبدأ من البيت ،فهو
الداعم األول لنا ،ثم دعم املدرسة ،والبد أن
نكون متميزين يف دراستنا ،ثم السعي إىل
التميز يف العمل.

بن هالل للمشاريع تعرض  5منتجات جديده تعرض ألول مره في المعرض

أكد حميد سعيد الظاهري ،نائب رئيس رشكة
بن هالل للمشاريع ،أن املشاركة يف معرض ديب
للطريان  2019هي الثامنه لها” باعتبار املعرض
يعترب منصة مثالية لعرض أحدث ما وصلت إليه
الرشكات الوطنية اإلماراتية يف مجال التصنيع
العسكري.
وقال الظاهري يف ترصيح ملجلة درع الوطن إن
الرشكة يف مشاركتها الثامنه هذا العام تعرض ألول
مره  5منتجات جديده يف معرض ديب للطريان
ابرزها مضادات الطائرات بدون طيار.
وأوضح أن ما مييز هذه املضادات هي انها
تتعامل مع األهداف باإلسقاط وعدم اتاحة
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الفرصة لها بالرجوع األيل اىل منصة اإلقالع.
وقال الظاهري إن الرشكة عرضت أيضا منظاد
يحمل  90شخصا وهو قادر عىل التحليق ملدة
خمس أيام وهو وتعمل الرشكة عىل اصدار كافة
الرتاخيص من قبل هيئة الطريان املدين الربيطانية
بغرض الرتفيه والرحالت السياحية كام توجد
للمنظاد استخدامات عسكرية متعددة.
وأكد حميد سعيد الظاهري أهمية معرض ديب
للطريان يف جذب االهتامم العاملي نحو الصناعات
الوطنية يف مجال التصنيع العسكري املتطورة،
وعرض اإلمكانات املتطورة التي تتميز بها.
وكشف الظاهري عن نظام إدارة املطارات

والقواعد عن بعد الذي تعرضه الرشكه يف جناحها
ويستطيع هذا النظام ان يربط ثالثة مطارات عىل
بعد  800كيلو مرت مربع بدون تواجد أي موظف
كام انه يستخدم ألغراض املراقبة يف حالة اإلقالع
والهبوط.
وأشار الظاهري انه تم عرض أجهزة الراديو
املتخصصة يف الحامية ضد التشويش اللذي
يعرض ألول مره يف معرض ديب للطريان وكذلك
يعرض يف الجناح قواذف فلترش التي تصل مداها
حتى  6كيلو مرت مربع وميكن لهذه القواذف ان
يتم اطالقها من األليات الخفيفة وميكن كذلك
اطالقها من طائرات الهيلوكبرت.
/20نـوفمبـر2019/

بقيمة  3.6مليار دوالر أمريكي

بوينج وطيران أستانا تكشفان عن خطط  30طائرة  737ماكس
كشفت رشكة بوينج وطريان أستانا ،عىل هامش
معرض ديب للطريان ،عن رغبة رشكة الطريان
الوطنية يف كازاخستان رشاء  30طائرة من طراز
بوينج 737ماكس  8لتشكل هذه الطائرات العمود
الفقري ألسطول رشكة الطريان االقتصادية الجديدة
التابعة لها "فالي أريستان" ووقعت الرشكتان
أمس الثالثاء خطاب أبداء الرغبة لرشاء  30طائرة
تبلغ قيمتها  3.6مليار دوالر أمرييك وفق قامئة
األسعار الحالية.
ً
ً
وشهدت رشكة طريان أستانا منوا قويا منذ اطالق
عملياتها يف شهر مايو عام  ،2000من مركزيها يف
وسعت
أملايت ونور سلطان (أستانا سابقاً) ،حيث ّ
نطاق شبكتها لتخدم املدن الكربى يف كازاخستان،
ووسط آسيا ،والصني ،وأوروبا ،وروسيا .وتقوم
الرشكة حالياً بتشغيل أسطول متنامٍ يض ّم طائرات
بوينج 757و ،767وإيرباص .A320
وأطلقت طريان أستانا يف شهر مايو رشكة "فالي
أريستان" بهدف تعزيز قدرتها التنافسية يف قطاع
الطريان االقتصادي ،وأكدت طريان أستانا أن رشكة
الطريان الجديدة التابعة لها حققت مبيعات قوية
يف األشهر القليلة األوىل منذ بدء أعاملها ،ولديها
خطط لتوسيع شبكة وجهاتها املحلية رسيعة النمو،
وإطالق رحالت دولية إىل موسكو بدءا ً من الشهر
املقبل.
وقال بيرت فوسرت ،الرئيس والرئيس التنفيذي

لرشكة طريان أستانا" :منذإطالقها يف شهر مايو هذا
العام ،تجاوزت فالي أريستان كل التوقعات،مام
يشري إىل اآلفاق املستقبلية الواعدة لرحالت
الطريان منخفض التكلفة يف كازاخستان ووسط
آسيا .وتجمعنا يف طريان أستانا عالقة وطيدة مع
رشكة بوينج تعود إىل العام  2002عندما بدأنا
بتشغيل طائرتني من طراز الجيل القادم .737NG
ويض ّم أسطولنا اليوم طائرات  757و ،767ونحن
عىل ثقة بأن طائرات  737ماكس ستشكل مبج ّرد
عودتها اآلمنة إىل الخدمة ،قاعدة متينة لنمو
وازدهار رشكة فالي أريستان يف جميع أنحاء
منطقتنا".

من جانبه أوضح ،ستان ديل ،الرئيس التنفيذي
لرشكة بوينج للطائرات التجارية" :أصبحت طريان
أستانا واحدة من رشكات الطريان الرائدة يف وسط
آسيا بفضل تركيزها القوي عىل السالمة واملوثوقية
والكفاءة وخدمة العمالء ،ونحن يف رشكة بوينج
نشاركهم القيم ذاتها ،ونفخر بتوسيع رشاكتنا
معهم من خالل طائرات  737ماكس ،كام أننا
عىل ثقة بأن طائرات  737ستكون إضافة مثالية
ألسطول فالي أريستان ،نظرا ً ملا تتمتع به من
كفاءة وموثوقية عالية .ونتطلع إىل العمل مع معاً
لوضع اللمسات األخرية عىل هذه الصفقة لتلبية
احتياجات أسطولهم ومتطلباتهم التشغيلية".

اختيار توتال كير لصيانة محركات الطائرات من طراز أيه إي3007
وقعت رشكة رولز-رويس وأيه إل إس ()ALS
اتفاقًا لصيانة املحركات وخدمات اإلصالح
والعمرة ألسطول رشكة الطريان الكينية املؤلفة
من طائرات إمربايري ( )Embraerإي آر جيه135
( )ERJ135و إي آر جيه)ERJ145( 145
والتي تعمل مبحرك أيه إي 3007والتي يصل
إجاميل عددها  10طائرات .وستشهد االتفاقية
التي تبلغ مدتها خمس سنوات تزويد رشكة
رولز-رويس للناقل الكيني خدمات الرعاية
الالحقة طويلة األمد التي تدعى توتال كري
 ،))TotalCareوالتي تم تصميمها لزيادة توافر
الطائرات إىل الحد األقىص.
وقال السيد شاكيل خان ،الرئيس التنفيذي لرشكة
أيه إل إس « :نحن يف رشكة أيه إل إس نفخر
بكوننا رشكة طريان مبتكرة ونويل أهمية كبرية
للرشاكة مع املؤسسات والرشكات التي تشاركنا
رؤيتنا وطموحاتنا ،وكانت عالقتنا الحالية مع
رولز-رويس إيجابية للغاية ،ويسعدنا متديدها من
خالل اختيار برنامج توتال كري لخدمة محركات
طائريت إي آر جيه 135وإي آر جيه.»145
وتعد توتال كري اتفاقية خدمات طويلة
/20نـوفمبـر2019/

األمد تتوىل مبوجبها رشكة رولز-رويس مسؤولية
صيانة املحركات ،وتحقق األساطيل التي تغطيها
اتفاقية توتال كري وقتًا أطول يف الخدمة،
وهي تستفيد من شبكة رولز-رويس العاملية
لرعاية املحركات ،وهي شبكة واسعة لخدمات
املحركات وتتميز بالقدرات التقنية والتنافسية
لتلبية احتياجات املحركات يف جميع مراحل
دورة حياتها.
وقال ستيوارت إيفانز ،نائب الرئيس يف رولز-

رويس ،لشؤون العمالء يف أفريقيا« :تعترب أيه
إل إس رشكة طريان فاعلة وحيوية ونحن سعداء
بتعزيز عالقاتنا باختيار توتال كري ،ونتطلع إىل
مواصلة العمل بشكل وثيق مع فريقها لتوفري
قدرات فعالة لتحسني كفاءة املحرك لطائراتهم».
وتع ّد اتفاقية توتال كري خدمة شاملة متاماً
للمحركات تقدمها رولز-رويس ،وهي مصممة
لتخطيط أعامل الصيانة املستمرة ،وكذلك
أنشطة إصالح املحركات بعد فكها عن الطائرة.
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شركة كولينز أيروسبيس تتعاقد مع طيران االتحاد
والخطوط الجوية التركية
وقعت رشكة «كولينز أيروسبيس» وهي وحدة
أعامل تابعة لرشكة يونايتد تكنولوجيز ،
اتفاقيتني مع طريان االتحاد والخطوط الجوية
الرتكية ،والتي مبوجبهام تقدم دعم ملدة 10
سنوات مع االتحاد للطريان  ،وهي إحدى أكرب
خطوط الطريان يف الرشق األوسط ورشكة الطريان
الوطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وتغطي االتفاقية كذلك  72طائرة من طراز بوينغ
 787-9التابعة ألسطول االتحاد للطريان من خالل
برنامج إجارة األصول التجارية ديس باتش امل َورد
من رشكة كولينز أيروسبيس والذي يضمن توافر
إلكرتونيات الطريان وتقنيات االتصال عالية األداء
للعمالء يف جميع أنحاء العامل.
ومتثل هذه االتفاقية تقديم أول برنامج خدمة
قائم عىل األداء من رشكة كولينز أيروسبيس إىل
االتحاد للطريان.
وستوفر كولينز أيروسبيس قطع غيار مهمة
يف املوقع وخدمات الصيانة مبا يف ذلك تحديثات
الربنامج ،وإمكانية الوصول إىل قاعدة األصول
التجارية الخاصة بطراز بوينغ  787يف جميع
أنحاء العامل ،باإلضافة إىل املساعدة الفنية
املتعلقة بإلكرتونيات الطريان .وستقدم الرشكة
أيضاً تجربتها يف هكذا نوع من املنتجات نظرا ً

لتجربتها كمزود متكامل لنظام عرض سطح
السفينة الخاص بطراز بوينغ  787ونظام تنبيه
الطاقم وأجهزة التحكم التجريبية واملكونات
واألنظمة اإللكرتونية الهامة اإلضافية املوجودة
عىل منت الطائرة.

وستوفر رشكة أيروسبيس هذه امليزات
الجديدة التي استعرضتها خالل معرض ديب
للطريان ،لـ  25طائرة من طراز إيرباص A350
باإلضافة إىل  25طائرة من طراز بوينغ B787
دريم اليرن

التعاون يعزز مكانة «الخدمات التقنية» كشركة رائدة عالمياً في هذا القطاع

«الخدمات التقنية» تبرم شراكة مع «كراتوس» لحلول الدفاع واألمن
وقعت «رشكة الخدمات التقنية» (إي يت إس)،
مزود الخدمات الرائد يف مجال تكنولوجيا
املعلومات املتطورة وحلول املحاكاة الهندسية
وتعزيز إمكانات القوى العاملة ،اتفاقية تعاون مع
رشكة «كراتوس» األمريكية لحلول األمن والدفاع
من أجل توفري خدمات االستهداف الجوي.
وقّع االتفاقية الدكتور فهد اليافعي ،رئيس قطاع
املنصات واألنظمة يف «إيدج»؛ وجارد إيثري ،مدير
تطوير األعامل يف قسم أنظمة االستهداف يف
رشكة «كراتوس» ،عىل هامش فعاليات معرض ديب
للطريان  ،2019بحضور كبار املمثلني من الطرفني.
وتنص االتفاقية عىل التعاون مع «كراتوس» من
أجل توفري حلول استهداف جوي عاملية املستوى،
وتدريب املشغلني املحليني .وتسهم االتفاقية يف
تعزيز مكانة «الخدمات التقنية» ،كمزود رائد
عاملياً لخدمات االستهداف الجوي ،ومتكني الرشكة
من النهوض بأداء املقاتلني يف الحروب يف مجموعة
متنوعة من الظروف والبيئات القتالية.
وقال الدكتور اليافعي« :يؤكد تعاوننا مع
كراتوس عىل التزامنا بتعزيز البينية التحتية لألمن،
18

من خالل االستثامر يف تدريب قواتنا املسلحة .ونرى
أن هذه الخطوة متثل بداية متميزة لفصل جديد
من فصول تعزيز إمكاناتنا يف توفري الخدمات،
بفضل خرباتنا الواسعة يف مجال التقنيات املتقدمة.

ونتطلع إىل ضامن جهوزية قواتنا العاملة ،وتأهيلها
عىل الوجه األمثل بغية تلبية املتطلبات امللحة التي
يفرضها مشهد التهديدات املتزايدة ،التي ال ميكن
التنبؤ بها».
/20نـوفمبـر2019/

مجلس التوازن االقتصادي والمفوضية العامة للتسليح الفرنسي يأسسان
لجنة توجيهية مشتركة تشمل التطوير االستراتيجي في مجال التكنولوجيا
أعلن مجلس التوازن االقتصادي (توازن) عن تأسيس لجنة توجيهية مشرتكة
بالتعاون مع املفوضية العامة للتسليح الفرنيس تشمل مجاالت البحث
والتطوير ،كجزء من التزامهم املشرتك لبناء القدرات والحلول املبتكرة.
قام بتوقيع التعاون املشرتك بني الجهتني ،كل من سعادة طارق عبد الرحيم
الحوسني الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي والفريق مهندس
تيريي كارليري مدير التطوير الدويل يف املفوضية العامة للتسليح الفرنيس
بحضور عدد من املسؤولني يف كال الطرفني خالل معرض ديب للطريان 2019
يف جناح مجلس التوازن االقتصادي.
وبهذه املناسبة ،قال سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني "تربطنا عالقات
وثيقة مع الجمهورية الفرنسية وقد شهدت هذه العالقات تطورا ً كبريا ً
خالل األعوام املاضية ،يف مختلف القطاعات االقتصادية والتبادل التجاري
واالستثامرات والطاقة املتجددة والنووية والنفطية والدفاع واألمن والرتبية
والثقافة.
وأضاف "هذه خطوة جديدة ومهمة يف طريق تعزيز التعاون والعمل
املشرتك بني البلدين ،مشريا اىل ان هذا التعاون سيوفر إطارا ً تنظيميا لكثري
من االتفاقيات واملشاريع املشرتكة التي سيتم االعالن عنها يف املستقبل
القريب".
بدوره قال تيريي كارليري مدير التطوير الدويل يف املفوضية العامة للتسليح
يف فرنسا" :تجمع دولة اإلمارات بفرنسا عالقات ثنائية قوية وسوف تسهم
اللجنة التوجيهية املشرتكة بني البلدين يف تفعيل سبل التعاون يف صناعة
الدفاع التي تعد ركيزة أساسية للعالقة االسرتاتيجية التي تجمع الدولتني.
وأؤكد مجددا ً التزام املفوضية العامة للتسليح باستكشاف فرص التعاون
الجديدة والواعدة مع توازن".

بهدف العمل معاً لصيانة طائرات ()AMTCoE

مركز تدريب الطيران بأبو ظبي و Resource Groupيوقعان مذكرة تفاهم
أعلن مركز تدريب الطريان بأبو ظبي ()ADATC
ومجموعة  Resource Groupعن توقيع مذكرة
تفاهم بهدف العمل معا إلنشاء مركز التدريب
العايل عىل صيانة الطائرات ( ،)AMTCoEلخدمة
دولة اإلمارات العربية املتحدة والسوق اإلقليمية
األوسع.
ويشتمل قطاع الطريان يف اإلمارات العربية
املتحدة عىل بعض من رشكات الطريان الرائدة يف
العامل ،وال يزال مساهامً مهامً يف التنمية املستدامة
واملستقبلية لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
وتتطلب االستدامة معالجة حاالت نقص املهارات
الحرجة التي قد تنشأ عن النمو الكبري ،مام يقلل
من االعتامد عىل املهارات املستوردة ،ومن خالل
تنمية املهارات املحلية ،وبرصف النظر عن السوق
املحلية اإلماراتية ،فان دور دولة اإلمارات كمركز
رئييس للنقل عىل مستوى العامل يجعلها موقعا
جغرافيا مثاليا للطالب للدراسة والحصول عىل
مؤهالت صيانة الطريان املعرتف بها عامليا.
ومن خالل الجمع بني القدرات الفعالة لكلتا
املنظمتني ،فإن التعاون املقرتح سيعزز السمعة
/20نـوفمبـر2019/

املتميزة لرشكة أبو ظبي للطريان (الرشكة األم ملركز
تدريب الطريان بأبو ظبي) يف عمليات الصيانة
واإلصالح والتجديد ( )MROباإلضافة إىل اتساع
نطاق قاعدة عمالئها محليا ودوليا ،وتقدم مجموعة
 ،Resource Groupمن خالل أعاملها يف التدريب
الفني عىل الطريان ،اعتامدات للتدريب من وكالة
سالمة الطريان األوروبية والهيئة العامة للطريان
املدين ،فضال عن تاريخ  15عاما من التدريب يف

جميع أنحاء العامل ال تشوبه شائبة ،وسمعة طيبة يف
التدريب عىل صيانة الطائرات املدنية والعسكرية
سواء كانت من أنواع الطائرات التقليدية أو كانت
من طائرات الهليكوبرت ،ونظرا ألن املقر سيكون
مركز تدريب الطريان بأبو ظبي ،فإن مشاركة مركز
التدريب العايل عىل صيانة الطائرات مع ما يوفره
هذا املركز من تدريب لطواقم الطريان ومن أحدث
أجهزة محاكاة الحركة الكاملة.
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الرئيس التنفيذي لـ «إيدج» يسلط الضوء على خطط ورؤى العمل المستقبلية

نسعى لتطوير القدرات المحلية ورفع كفاءة مختلف القطاعات
عقدت مجموعة التكنولوجيا املتقدمة "إيدج"،
مؤمترا صحفياً يف ثالث أيام معرض ديب للطريان
 ،2019والتي تضمنت تسليط الضوء عىل أهم
خطط ورؤى عمل املجموعة تعزيزا ملكانة
اإلمارات ودعم القدرات الوطنية للمساهمة يف
صناعة املستقبل.
وقال فيصل البناي ،الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب
يف إيدج،خالل رده عىل سؤال ملجلة "درع الوطن"
إن املجموعة وضعت يف برامج عملها وخططها
املستقبلية تعزيز مكانة دولة اإلمارات من حيث
التكنولوجيا املتقدمة والتقنيات الحديثة،وكذلك
العمل عىل بناء ودعم القدرات املحلية ملختلف
القطاعات التي ترشف عليها املجموعة ،موضحاً أنه
جاري العمل والتنسيق مع كافة الجهات التعليمية
الرسمية يف الدولة لتحقيق طموحات الحارض،وتلبية
آمال املستقبل بالنسبة لتخريج وبناء كوادر شبابية
مواطنة تكون فاعلة وقادرة عىل التميز والعمل
واإلبداع يف مجاالت البحوث العلمية والتكنولوجية.
وأكد حرصه يف املساهمة من خالل مجموعة
التكنولوجيا املتقدمة ،جعل دولة اإلمارات العباً
عاملياً بارزا ً عىل صعيد التكنولوجيا املتقدمة كام
تسعى إىل تطوير القدرات الكامنة يف طيف واسع

ننسق مع الجهات
التعليمية الرسمية في
الدولة لتعزيز دور الكادر
المواطن في مجال
التقنية والتكنولوجيا
الحديثة

من الصناعات ،وذلك ابتدا ًء من االبتكارات الريادية
يف قطاع الدفاع ذي االستثامرات الضخمة ،مع
تخصيص األولوية لألمن الوطني و تجمع إيدج
بني أكرث من  25مؤسسة منها رشكات تابعة لرشكة
اإلمارات للصناعات العسكرية ومجموعة اإلمارات
املتقدمة لالستثامرات وتوازن القابضة ،ومؤسسات
مستقلة أخرى.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب يف
إيدج،خالل املؤمتر الصحفي إىل أن إيدج ستستثمر
استثامرات مكثفة يف مختلف مناحي البحث

والتطوير ،وستتعاون تعاوناً وثيقاً مع العاملني يف
الخطوط األمامية عىل تصميم وتطبيق الحلول
الناجعة التي تعالج التحديات العاملية الحقيقية".
وأضاف أنه يكمن الحل يف مواجهة تحديات
الحرب الهجينة يف الجمع بني االبتكارات الصادرة
عن القطاع التجاري والقطاع العسكري .وبنا ًء
عىل تأسيسها وفق رسالة جوهرية تقيض بتطوير
القطاع العسكري العتيق الذي يعيقه الروتني
الرسمي عموماً ،فإن مجموعة إيدج تسعى إىل جلب
املنتجات إىل السوق برسعة أكرب وبأسعار أقل.

الرئيس التنفيذي لشركة الشرق األوسط لمحركات الطائرات

نعمل على دعم القطاعات العسكرية بصيانة وإصالح المحركات
تسعى رشكة الرشق األوسط ملحركات الطائرات
االستفادة من الخربات العاملية وتعزيز خطط
عملها من خالل مشاركتها مبعرض ديب للطريان يف
دورته الحالية.
وقال املهندس عبدالله بن عيل ال ُعمري الرئيس
التنفيذي لرشكة الرشق االوسط ملحركات
الطائرات،ملجلة "درع الوطن"إننا سنعمل
خالل املرحلة املقبلة عىل توفري الدعم األمثل
لكافة القطاعات العسكرية واملتمثلة
بصيانة وإصالح املحركات ،وقطع
الغيار محلياً .وأضاف بأن
مشاركة الرشكة يف معرض
ديب الدويل للطريان مهمة
من حيث التعريف بقدرات
الرشكة الفنية والهندسية
والتطور الكبري وخاصة يف مجال
اصالح قطع محركات الطائرات
العسكرية ،كام تكمن اهمية هذا
املعرض ايضا يف التواصل املبارش مع املوردين
والعمالء عىل حد سواء .
وأوضح املهندس عبدالله بن عيل ال ُعمري
بأن رشكة الرشق األوسط ملحركات الطائرات
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املحدودة بارشت أعاملها عام
 1992باعتبارها إحدى مثار
برنامج التوازن االقتصادي يف
اململكة العربية السعودية والذي
يهدف إىل توسيع القاعدة الصناعية
يف العديد من املجاالت ومنها قطاع الطريان
و هي إحدى الشواهد الحية عىل السياسة
الناجحة لحكومة خادم الحرمني الرشيفني
-حفظه الله -يف دعم وتطوير أداء القطاع

الخاص السعودي مبا يتامىش مع احتياجات
اململكة ملواكبة التطور العاملي للعديد من
الصناعات .
وأشار إىل أن رشكة الرشق األوسط ملحركات
الطائرات املحدودة متكنت من تحقيق إنجازات
ملموسة يف مجال عملها وأصبحت واحدة من
أبرز مراكز الصيانة وإصالح املحركات النفاثة
والتوربينية للطائرات واملعدات العسكرية يف
الخليج والرشق األوسط وشامل أفريقيا.
/20نـوفمبـر2019/

طائرة «االتحاد غرينالينر» أول شراكة بيئية
للحد من االنبعاثات

املصنعة
أعلنت االتحاد للطريان ،ورشكة «بوينغ» ّ
للطائرات ،عن «رشاكة بيئية» هي األوىل من
نوعها ،سيتم من خاللها استخدام طائرة «بوينغ
 787درمياليرن» بتصميم خاص لتجربة املنتجات
واإلجراءات واملبادرات املخصصة لخفض
االنبعاثات الكربونية الناتجة عن الطائرات.
وستقوم االتحاد للطريان بتشغيل رحلة بيئية عىل
منت طائرة «بوينغ  »787من أبوظبي إىل بروكسل،
خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة يف يناير ،2020
للكشف عن مبادرات مختلفة متعلقة بالبيئة.
وتبدأ طائرة «االتحاد غريناليرن» عملياتها
أوائل السنة املقبلة لتستخدم من قبل الرشكتني
لدراسة وتقييم مبادرات االستدامة ،فيام يتم

تشغيل الطائرة يف رحالت مجدولة عرب شبكة
وجهات االتحاد للطريان .وستدعو الرشكتان،
الرشكاء االسرتاتيجيني من مزودي األجهزة إىل
منظمي األجواء الجوية لالنضامم إليهام لتحديث
تدابري الفعالية ،واستكشاف سبل جديدة عىل منت
«الغريناليرن».
األخرض واألزرق
وكشف توين دوغالس ،الرئيس التنفيذي ملجموعة
االتحاد للطريان وستانيل ديل ،نائب الرئيس
التنفيذي لرشكة «بوينغ» والرئيس التنفيذي
لرشكة «بوينغ» للطائرات التجارية ،عن التصميم
الخاص باللونني األخرض واألزرق خالل معرض ديب

للطريان  .2019وقال « ستسلّط طائرة «االتحاد
غريناليرن» عىل االلتزام املشرتك لالتحاد و«بوينغ»
بتشجيع مامرسات االستدامة يف قطاع الطريان.
متثل الرسومات الزرقاء املتموجة أهمية املياه
يف الحياة ويف الثقافة العربية ،وأفكار «السامء
الزرقاء» الرضورية للتق ّدم مببادرات عملية
متجددة لخفض استهالك الوقود واالنبعاثات
الكربونية تدريجياً».
«غيت طائرة
رصح ديل قائالً ّ
من جهتهّ ،
«بوينغ  787درمياليرن» بشكل كبري مفهوم الطريان
التجاري ،فقد أدى تصميمها املذهل والتكنولوجيا
املتقدمة املستخدمة إىل زيادة الفعالية من حيث
استهالك الوقود ،وبالتايل انبعاثات كربونية أقل».

شرطة دبي تستعرض في معرض الطيران  2019دراجة «هوفر»
الطائرة و 3طائرات اخرى
استعرضت رشطة ديب يف منصتها مبعرض ديب للطريان
دراجة «هوفر» املطورة الجديدة والتي تستطيع
الطريان عىل مستوى منخفض للوصول إىل أماكن
الحوادث واالستجابة الرسيعة للحاالت الطارئة،
وتتميز بقدرتها عىل الطريان ملدة  40دقيقة عرب
التحكم فيها عن بعد ،ويف حال استخدامها من قبل
رشطي فإنها قادرة عىل الطريان ملدة  25دقيقة،
كام أنها صديقة للبيئة نظرا الستخدامها الطاقة
الكهربائية ،وتتميز بخفة وزنها ورسعة طريان يصل
إىل  96كيلومرت يف الساعة.
واستعرضت املنصة  3طائرات بدون طيار ،األوىل
هي طائرة “ ”m210والتي تستخدم يف رصد
الحركة املرورية والتعامل مع الحوادث واألزمات،
وتحتوي عىل  ٣أنواع من الكامريات هي الحرارية
و»كامريات التقريب» وكامريا التصوير الجاميل»،
وبإمكانها إجراء نقل مبارش ملركز القيادة والسيطرة
حول الحالة املرورية أو األزمة التي يتم التعامل
معها.
أما الطائرة الثانية والتي تحمل اسم « انسبري
 ”2فتختص بتصوير الفعاليات كالفعاليات الرياضية
واالحتفاالت وتتميز بدقتها العالية يف التصوير
ووضوح الرؤية فيها .أما الثالثة والتي تسمى “
/20نـوفمبـر2019/

مافيك برو ”2فهي متخصصة يف املسوحات األمنية
ودخولها للمناطق الضيقة نظرا لصغر حجمها،
وتتميز بدقتها العالية يف التصوير وسهولة حملها
وإرسالها القوي ،وتتمكن من الطريان ملا يزيد عن
 35دقيقة.
كام تعرض رشطة ديب للجمهور منصة “”ecrime

عىل الشبكة العنكبوتية والخاصة بتلقي بالغات
أفراد الجمهور الخاصة بالجرائم االلكرتونية بصورة
سهلة ،كشكاوى االبتزاز واالخرتاقات التقنية
واالحتياالت املالية ،مبا ميثل نظاما متكامال لرصد
وتلقي البالغات ملختلف أنواع الجرائم ،األمر الذي
يعزز األمن واألمان يف املجتمع.
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رئيس شركة لوكهيد مارتن الشرق األوسط :اإلمارات تمتلك أحدث
طائرات «إف  »16في العالم

أكد روبرت هارورد الرئيس التنفيذي لرشكة لوكهيد
مارتن للصناعات العسكرية يف الرشق األوسط
امتالك اإلمارات أحدث طائرات «إف  ”16عىل
مستوى العامل وهي “بلوك  ،”٦٠مشريا إىل حرص
عمالق الصناعات العسكرية األمرييك عىل تعزيز
الرشاكة املمتدة لنحو أربعة عقود بني الطرفني.
..أشار هارورد إىل أن دولة اإلمارات هي الدولة
الوحيدة يف العامل بجانب الواليات املتحدة التي

متتلك نظام «ثاد» املضاد للصواريخ .وأشار املسؤول
إىل وجود تعاون بني الرشكة و وكالة اإلمارات
للفضاء ..موضحا أن الرشكة األمريكية تقدمت
باقرتاحني للوكالة دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأكد املسؤول األمرييك حرص لوكهيد مارتن عىل
االستثامر يف الكوادر اإلماراتية الشابة ،مشريا إىل
وجود برنامج تدريب تقوم به الرشكة األمريكية
موجه للطلبة اإلماراتيني من مختلف الجامعات

والتخصصات السيام الهندسة والتكنولوجيا
والرياضيات إلعداد جيل من الطيارين اإلماراتيني
القادرين عىل الخدمة يف السالح الجوي اإلمارايت.
كام أكد املسؤول استمرار دعم الرشكة األمريكية
للقدرات العسكرية يف الدولة ملواجهة مختلف
التحديات وعىل رأسها تحديات ما يعرف بالحرب
الهجينة التي تجمع بني الحرب التقليدية والحرب
غري النظامية والحرب السيربانية.

مؤسسة دبي لخدمات المالحة الجوية

تركز على التكنولوجيا لتعزيز سالمة وكفاءة المطارات
قامت مؤسسة ديب لخدمات املالحة الجوية،
املؤسسة املزودة لخدمات املالحة الجوية ومراقبة
الحركة الجوية يف ديب واإلمارات الشاملية ،بزيادة
حضورها يف الدورة السادسة عرشة من معرض ديب
الجوي .2019
ومتاشياً مع شعار املعرض املتمثل يف "الربط بني
الناس" ،تعرض مؤسسة ديب لخدمات املالحة الجوية
مجموعتها الكاملة من الخدمات التي تركز عىل
التكنولوجيا لتعزيز سالمة وكفاءة املطارات وخدمات
الطريان .وقال سعادة محمد عبد الله أهيل ،املدير
العام لهيئة ديب للطريان املدين والرئيس التنفيذي
ملؤسسة ديب لخدمات املالحة الجوية" :نحن باقني
عىل عهدنا يف توفري أفضل الخدمات لعمالئنا مع
أفضل التكنولوجيات ،وذلك لتحسني و تطوير
الكفاءة وتقليص تكلفة العمليات ،وضامن السالمة
واألمن يف الوقت ذاته .وبعترب املعرض الجوي عىل
درجة عالية من األهمية بالنسبة لنا ،وذلك لإلعالن
عىل شعارنا املتمثل يف "الربط بني الناس" من خالل
التكنولوجيا األفضل ".وتستغل مؤسسة ديب لخدمات
املالحة الجوية مشاركتها يف املعرض الجوي إلعادة
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زيادة متوقعة في نمو
الطيران في خضم التحضيرات
لمعرض اكسبو 2020

تكريس رؤيتها الهادفة إىل االرتقاء الدائم مبعايري
السالمة والقدرة االستيعابية وكفاءة خدمات املالحة
الجوية من خالل التكنولوجيات املبتكرة والحلول
املتطورة والخربة الرائدة يف هذه الصناعة.
وتؤكد مؤسسة ديب لخدمات املالحة الجوية عىل
قدرتها عىل مواكبة النمو املتوقع يف حركات الطريان
عىل مستوى املسافرين خالل معرض اكسبو .2020
وأضاف أهيل" :نحن ملتزمون بسمعتنا كمزود
من املستوى العاملي لخدمات املالحة الجوية ،وذلك
من خالل ثقافة مبتكرة وفريق متنوع الخربات يف
مجال الحركة الجوية .وكام هو معروف ،فإننا نشتهر
بقدراتنا االستثنائية لجهة البحث والتطوير ولجهة
تنفيذ حلول فريدة عىل صعيد إدارة الحركة الجوية،
وهو األمر الذي سيتضح بشكل أكرب مع املزيد
املبادرات خالل هذا املعرض الجوي".
وتقدم مؤسسة ديب لخدمات املالحة الجوية
خدماتها الكرب مطار يف العامل باعداد املسافرين
الدوليني .هذا ،وتتواجد مؤسسة ديب لخدمات
املالحة الجوية يف الجناح رقم  465يف معرض ديب
الجوي الذي يقام يف ديب ورلد سنرتال.
/20نـوفمبـر2019/

«خانصاحب» لالستثمار ُتطلق أول مركز مستقل في المنطقة
للتدريب على السالمة الجوية في دبي
أعلنت رشكة خانصاحب لالستثامر إطالق مركز
«دايناميك» للتدريب املتقدم ،أول مركز مستقل
للتدريب عىل السالمة الجوية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا ،مرشوع
«محمد بن راشد للطريان» ،عىل مقربة من مطار
آل مكتوم الدويل.
ويعترب املركز منشأة حديثة متطورة تقدم دورات
تدريبية شاملة عىل إجراءات السالمة والطوارئ،
بحيث تتناول الجوانب النظرية والعملية التطبيقية
لهذه اإلجراءات ،وهو يلبي بذلك احتياجات
مجموعة واسعة من الرشكات املتخصصة يف
الطريان التجاري وطريان رجال األعامل .ويعترب
مركز «دايناميك» مرك ًزا تدريبيًا معتم ًدا من
الهيئة العامة للطريان املدين ،وفقًا ملعايري هيئة
سالمة الطريان األوروبية وهيئة الطريان الفيدرالية
األمريكية .ويف تعليقه عىل إطالق املركز ،قال طارق
حسني خانصاحب ،رئيس مجلس إدارة رشكة
«يعب إطالقنا لهذا املركز
خانصاحب لالستثامرّ :
عن التزامنا تجاه النمو االقتصادي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،حيث يعكس تبنينا لرؤية
اإلمارات بشأن التكنولوجيا واالبتكار والتي تهدف
إىل االرتقاء بالبالد لتكون من أفضل دول العامل .ويف
هذا اإلطار ،أود أن أعرب عن بالغ امتناننا للدعم
الذي قدمته لنا مدينة «ديب الجنوب» منذ بداية
أعاملنا وحتى الوصول إىل إطالق مركز «دايناميك»
للتدريب املتقدم ،ونحن عىل ثقة بأننا من خالل
عملنا مع رشكائنا وفريقنا اإلداري سنواصل دعم
نجاح «ديب الجنوب» يف مسعاها لتكون مرك ًزا
إقليميًا للطريان يف املنطقة».

مملكة البحرين تشارك في معرض دبي للطيران
تألق الجناح البحريني الذي انقسم إىل  4أقسام يف معرض ديب للطريان،
حيث حرصت اململكة البحرينية عىل أن يكون لها حضور قوي يف املعرض،
من خالل الطريان املدين التابع لـ "وزارة املواصالت" ،و"هال البحرين"
التي تتميز بتقديم خدمات االستقبال والرتحيب للمسافرين والقادمين،
إىل جانب رشكة خدمات املطار ،ومينا أيروسيس.
وإىل ذلك أوضح يوسف محمد محمود مدير مجموعة معارض البحرين
الدويل للطريان ملجلة "درع الوطن" ،أن معارض البحرين تعترب مركزا لرتويج
الخدمات للرشكات العارضة ،مشريا إىل حرص اململكة عىل الحضور يف مثل
هذا املعرض الدويل الستسقاء الخربات وتبادلها مع إمارة ديب .ستستضيف
معرض البحرين الدويل للطريان يف نسخته السادسة يف نوفمرب من العام
القادم  ،2020وسيتزامن مع االحتفال مبناسبة مرور  10سنوات عىل انطالق
املعرض يف عام  2000وأكد أن هذا املعرض ميثل فرصة ومنىص رائدة اللتقاء
الرشكات العمالقة وعقد الصفقات ،مشريا إىل أن حرص اململكة البحرينية
عىل املشاركة يف معرض ديب الدويل للطريان يأيت كذلك يف إطار استقطاب
الرشكات والجهات واملؤسسات العارضة وحثها عىل املشاركة يف املعرض يف
نسخته القادمة باملنامة ،بهدف جعل اململكة البوابة الشاملية للخليج.
/20نـوفمبـر2019/
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«أمرك» و «سي ايه إي» توقعان مذكرة تفاهم لتوفير
خدمات تدريب مستدامة جديدة
وقع املركز العسكري املتقدم للصيانة واإلصالح
والعمرة «أمرك» ،ورشكة «يس ايه إي” CAE -
 ،اليوم خالل معرض ديب للطريان  ،2019مذكرةتفاهم لتقديم خدمات تدريب مستدامة يف
منطقة الرشق األوسط ،وذلك بحضور ممثلني
رفيعي املستوى من كال الطرفني.
ومبوجب مذكرة التفاهم ،سيتعاون الطرفان
عىل توفري مجموعة من خدمات دعم التدريب
يف اإلمارات العربية املتحدة ،ومواقع أخرى
يف أنحاء منطقة الرشق األوسط .وستشتمل
خدمات التدريب املستدامة التي يقدمها
«أمرك» ورشكة «يس ايه إي”  - CAE-عىل
صيانة ودعم أجهزة املحاكاة ،وأجهزة التدريب،
والدعم اللوجيستي للعمالء املتعاقدين،
وتطوير املقررات الدراسية واملدربني ،والتي
ستوفر جميعها فرص أعامل مكافئة تدعم
قطاع الصناعة املحيل.
وقال عبد الحكيم املفلحي الرئيس التنفيذي
يف أمرك « ..متثل مذكرة التفاهم جهود أمرك
املتواصلة للتعاون واالستثامر مع أبرز الجهات
واملؤسسات العاملية يف قطاع الطريان والدفاع
مثل رشكة «يس ايه إي”  ..إن الرشاكات طويلة
األمد مع عمالئنا تشكل أساس منوذج أعاملنا،
ونحن نتطلع إىل التعاون مع الرشكة لتحسني
قدراتنا وتنويعها من خالل جلسات التدريب
املحسنة التي تزود املحرتفني عىل املستوى
املحيل والدويل بأحدث املهارات املتطورة
والالزمة للتعامل مع أبرز التحديات الدفاعية”.
وقال مارك أوليفر سابورين ،نائب الرئيس
ومدير عام وحدة الدفاع واألمن الدويل يف
«يس ايه إي”  “ ..- CAE -نحن فخورون
برشاكتنا مع املركز العسكري املتقدم للصيانة
واإلصالح والعمرة ،واملساهمة يف تطوير قوى

من شأن الخدمات التي
يقدمها «أمرك» أن يعزز
ريادته في قطاع سوق ما
بعد البيع

عاملة محلية عالية التأهيل وقادرة عىل تلبية
االحتياجات العسكرية لعمالئنا يف منطقة
الرشق األوسط .وسيساعدنا هذا التعاون مع
مركز /أمرك /الرائد يف املنطقة عىل تنمية
خدماتنا التدريبية يف دولة اإلمارات ومنطقة
الرشق األوسط ككل”.
ويقدم الطرفان بالفعل خدمات الصيانة
والدعم ألجهزة تدريب طائرات شحن A330

متعددة املهام “ ”MRTTالتابعة لسالح الجو
اإلمارايت والدفاع الجوي.
ومنذ عام  ،2013تم تسليم جهاز تدريب
تزويد الطائرات بالوقود من إنشاء رشكة «يس
ايه إي”  ،/A330 MRTT /ARO PTTوجهاز
تدريب اإلجراءات املتكاملة CAE Simfinity
 A330 MRTTالستخدامات دعم تدريب
الطيارين ومشغيل أذرعة ضخ الوقود.
ومن شأن الخدمات التي يقدمها «أمرك»
أن يعزز ريادته يف قطاع سوق ما بعد البيع،
ما ميكّن القوات الجوية اإلماراتية واإلقليمية
األخرى من الحفاظ عىل الجاهزية التشغيلية
وامللكية الفنية ملختلف منصات وطائرات
األجنحة الثابتة والدوارة .ويعد «أمرك» مركز
خدمة طائرات «يس -130هريكيوليز” الوحيد يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا املعتمد من قبل
رشكة لوكهيد مارتن.

«سبرانغ أنستنت» تقدم الهياكل المشدودة في المطارات بجودة عالية
تشارك رشكة سربانغ أنستنت سرتاكترشز(  ) Sprung Structuresاألمريكية
التي يف معرض ديب للطريان يف دورته الحالية ،وهي رشكة متخصصة
يف املباين الجاهزة ذات الهياكل املشدودة يف املطارات للطائرات
املدنية والعسكرية تأسست قبل  130عاماً  ،ويتمركز مقرها
االقليمي يف مملكة البحرين منذ أربعون عاما.
ومنذ أن تأسست الرشكة األمرييكية يف عام 1887
والحاصلة عىل شهادة االيزو ،احتلت املركز األول لحلول
هياكل األغشية املشدودة يف عامل املباين املتعددة األستخدام
يف املطارات ( مستودعات الصيانة واملخازن واملكاتب) ،كام
تقدم منتجاتها املزايا الفريدة للعمالء يف أكرث من  90دولة حول
العامل .
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وقال أحمد حساين املدير األقليمي لتطوير األعامل يف الرشكة يف حديثه
ملجلة درع الوطن " نحن فخورون جدا مبكانتنا يف السوق العاملي
كمخرتعني يف تقديم حلول البناء الرسيعة والفعالة ملجموعة
واسعة من التطبيقات كحظائر للطائرات  ،مستودعات
ومخازن  ،مبنى للمسافرين ومكاتب  ،ورش عمل للصيانة
املحركات وغريها من التطبيقات االخرى التي باتت مبثابة
املكون الرئييس األسايس للقطاع الطريان العسكري واملدين
يف جميع أنحاء العامل" .وأضاف " سعداء باملشاركة يف هذه
الدورة من معرض ديب للطريان األول يف املنطقة ،والذي أصبح
من أكرب املعارض يف مجال الطريان عىل مستوي العامل وبات
مقصدا ً سنوياً لكربى الرشكات بالحضور واملشاركة .
/20نـوفمبـر2019/
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Abu Dhabi Aviation &
Leonardo Sign Contracts
A
bu Dhabi Aviation (ADA) and Leonardo signed contracts for 5 helicopters including three intermediate AW139s and two light-intermediate
AW169s, at the show. The aircrafts are
scheduled for delivery in 2020. The agreement, which represents ADA’s first order
for the AW169 helicopters, will expand
ADA’s fleet of Leonardo helicopters which
already incorporates 16 intermediate
AW139 helicopters, primarily supporting
the oil and gas industry. These latest orders
are part of an agreement for 15 helicopters including the AW139/AW169/AW189
types announced at the end of 2015.
Like the AW139s, also the AW169s will
benefit from the support solutions provided locally by AgustaWestland Aviation
Services LLC, an Abu Dhabi Aviation (ADA)
and Leonardo joint venture delivering
thorough support and maintenance services in the region. Operating both the
AW139 and AW169, ADA will also add to
the range of customers worldwide who

are benefitting from the unique advantages of the AW Family of new generation
helicopter models.
“This agreement has come to support the
oil and gas industry inside and outside
the UAE and to satisfy the transport, airambulance and other needs. It is in line
with the company’s strategy to expand its
fleet of new generation aircraft in order to
meet its customers’ needs, in light of the
expected high demand in 2020,” said H.E.

Nader Ahmed Al Hammadi, Chairman of
Abu Dhabi Aviation.
Alessandro Profumo, Leonardo CEO, said:
“We’re honoured our long established
leading partner Abu Dhabi Aviation has
now decided to add the AW169 to their
fleet, confirming their trust in our technology to provide a major contribution to
their future success.”
Visit Leonardo at chalet P8 and ADA at
stand 1030.

Etihad Cargo Partners With Cargo.one

E

tihad Cargo, the cargo and logistics
arm of Etihad Airways, has augmented its digitalisation strategy by signing a distribution agreement with Cargo.
one, the multi-airline e-booking platform.
The partnership was finalised on the side
lines of Cargo Connect, an industry forum
co-located within the show.
A key driver in its commitment to provide
customers with a best-in-class booking experience, the cargo.one agreement empowers
Etihad Cargo to offer an additional avenue
for bookings on available cargo capacity to a
wider pool of European customers.
Abdulla Mohamed Shadid, Etihad Aviation Group’s Managing Director of Cargo
and Logistics Services said: “Etihad Cargo’s
ambition to lead the industry into a new
digital era has driven investment in our
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digitalisation programme across back of
house and customer facing platforms. This
partnership builds on the success we have

achieved on our own online platform, etihadcargo.com, which now represents 38
per cent of our bookings.”
20 Nov, 2019

HAL: Striving to Achieve Excellence
By Sakha Pramod
A premier aeronautical company in Asia
with 20 production divisions and 11 R&D
centres spread across seven states and nine
geographical locations in India, Hindustan
Aeronautics Limited (HAL) has so far designed and developed 17 types of aircraft/
helicopters.
“We are one of the largest aerospace companies in Asia, with an annual turnover of
approximately US$3 billion,” Chairman and
Managing Director R. Madhavan of the Indian aerospace and defence major told Nation
Shield on the sidelines of the show.
“HAL’s manufacturing divisions are
equipped with modern infrastructure for
production of fighter aircraft, trainers, transport aircraft and helicopters. HAL has so far
designed and developed 17 types of aircraft
the latest being Hindustan Turbo Trainer
(HTT)-40 Basic Trainer Aircraft and Light
Utility Helicopter (LUH),” he added.
Meanwhile, the Government of India has
disinvested 10 per cent equity of HAL and
the company got listed on BSE and NSE, underscoring its commercial viability.
Referring to HAL HTT-40 Basic Trainer under
trial, he said HAL has 70 orders at present.

R. Madhavan

Indian Air Force, HAL’s biggest client, eventually would require 106 trainers. It can also
be armed and used as a light attack aircraft.
HAL’s expertise encompasses design, production, repair, overhaul, and upgrade of
aircraft, helicopters, aero engines, accessories, avionics and systems.
Madhavan said the company is, “committed
to continuous improvement of all our activities. We will supply products and services
that conform to highest standards of design,
manufacture, reliability, maintainability and
fitness for use as desired by our customers.
We are looking to develop indigenous capability in all defence related fields.”
He stressed: “HAL also believes in striving for
improvement in every activity involved in
our business by pursuing and encouraging
risk taking, experimentation and learning at
all levels within the company with a view to
achieving excellence and competitiveness.”
Madhavan said he was attending the Dubai
Airshow for the first time and was impressed
by the scale of the exhibition. “We will definitely bring more of our partners and suppliers next time. In the future, you will see
more participation from us,” he concluded.
Visit HAL at stand 1750.

ALS Selects Rolls-Royce

R

olls-Royce and ALS signed an agreement for engine maintenance, repair
and overhaul services for Kenyan
airline’s fleet of AE3007-powered Embraer
ERJ135 and ERJ145 aircraft, up to 10 in total. The agreement, which is for five years,
will see Rolls-Royce provide the Nairobibased specialist operator with its TotalCare long-term aftercare service solution.
ALS CEO, Shakeel Khan, said: “At ALS we
are proud to be a creative airline and place
importance on partnering with organisations that share our vision. Our existing relationship with Rolls-Royce has been very
positive and we are delighted to extend it
by selecting TotalCare for engine servicing
of our ERJ135 and ERJ145 aircraft.”
“ALS is an exciting and diverse airline and
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we are thrilled to strengthen our relationship with its selection of TotalCare,” said
Stewart Evans, Rolls-Royce, Vice President,
Customers – Africa. “We are proud of the
part we play in powering the ALS fleet and

look forward to working closely with its
team to deliver engine efficiency for their
aircraft, which will now be enhanced by
this dedicated long-term care agreement.”
Visit Rolls-Royce at stand 1015.
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Leonardo to Sponsor Italian

Pavilion at Expo 2020

I

taly’s General Commissioner at Expo 2020
Dubai Paolo Glisenti, and Leonardo Chief
Executive Officer Alessandro Profumo,
presented the company’s sponsorship of
the Italian Pavilion at a news conference
held at the show.
Innovation and sustainability will be key
themes at Expo 2020 Dubai. Their implementation in the aerospace industry will be
at the core of Leonardo’s sponsorship of the
Italian Pavilion during the six months of the
exhibition, allowing visitors to gain knowledge and foster collaborative business relationships to boost the nation’s competitiveness in the region and on the global stage.
“I am glad Leonardo decided to partner with
Italy at Expo 2020 Dubai as the company
has a leading role in Aeronautics and Space
Economy, and an outstanding international
competitive position, which resonates with
our project focused on sustainability, wellness and safety for all,” said Commissioner
Glisenti
“We are proud to participate in the Italian
Pavilion of Expo 2020 Dubai and to contrib-

ute to the enhancement of the excellence of
our country which is itself a unique mix of
creativity and technology,” said Profumo. “In
the Italian Pavilion we will bring some of the
most important technological innovations
of our company, with the aim of showing
our significant contribution to the progress
and development of the communities with
which we operate.”

The innovations that Leonardo will bring to
the Italian Pavilion include technologies and
products related to new frontiers in the aeronautical sector from its innovative aircraft,
manned and unmanned, to the integrated
aeronautical systems, with a particular focus
on the AW609 tiltrotor designed and manufactured by Leonardo.
Visit Leonardo at chalet P8.

Breitling Dedicates Watch
to Fursan Al Emarat

B

reitling unveiled the Limited Edition
Avenger model in partnership with
UAE aerobatics demonstration team
Fursan Al Emarat, at the show. The watch
displays the Fursan Al Emarat logo on the
dial. It has been produced in a series of
250 pieces and will be available across the
Middle East in early 2020.
The Avenger Chronograph 43 Fursan Al
Emarat Limited Edition has a 43mm stainless s teel case with a unidirectional ratcheted bezel. The logo is showcased on a
black dial and presented on a stainless
steel bracelet with a folding clasp.
Fursan Al Emarat leader, Nasser Al
Obaidli, added: ‘’Breitling and Fursan Al
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Emarat make ideal partners, both enjoying a shared passion for aviation and
precision. The Fursan Al Emarat team has
been wearing the latest models from Brei-

tling since 2011. We are proud to take to
the skies wearing the aviation inspired
Avenger Chronograph 43, completed with
the Fursan Al Emarat logo.”
20 Nov, 2019

Emirati Woman Power at Saab
By Nafeesa Mohammed

Photo Credit: Nada Al Shateri

S

amira Harib, Vice President and Head
of Government Relations at Saab Ltd,
is one of the few Emirati women in a
strategic position in the international defence & security sector and says she wants
to see more women to aspire for strategic
roles in the defence sector.
According to Saab, as an Emirati woman
representing Saab to the government,
Harib helps the company in understanding the requirements and traditional
ethos of the country. Nation Shield spoke
to Harib about her experience in Saab,
and as a female professional in the sector,
in general.
“I cannot contemplate working in any
other industry. The defence and security
sector is so interesting, and by working
at Saab I am serving my country, understanding our defence requirements and
contributing to fulfilling them” she says.
Talking about the gender balance in the industry, she said, “I see no difference in men
and women workwise. We are encouraged
by our rulers, families, and our colleagues,
and I take pride in that. We work shoulder
to shoulder. I would like to see more wom-

en enter the defence sector.”
She also spoke about opportunities provided to students in the sector and Emiratisation efforts, which in partnership with
players like Saab offers a platform for Emiratis to learn from the best brains in the
industry.
She encourages youngsters to choose a
career in the defence and security. “Defence sector is full of fascinating people

and developments that make a difference
in the world. It is also critical for the future
of your country. I feel youngsters should
be educated about the opportunities
right from high school or college. Beyond
STEM-based professions, they should
know the strategic value of this sector, and
participate in other essential streams like
communication and diplomatic relations,”
Harib says.

World’s First Electric Air Race
Announces Eight Teams

E

ight teams have been announced to
contest the world’s first electric air
race, Air Race E, in the fall of 2020.
Air Race E made the announcement at
the show where the world’s first electric
race airplane is on display in association
with the series’ Official Founding Partner,
Airbus. The plane belongs to the UK team,
Team Condor, led by Martyn Wiseman of
North Yorkshire.
Team Condor will be competing with seven other teams – three from the U.S., and
one each from Canada, France, Germany
and the Netherlands. The venue will be
announced in the coming months. The
teams will make history when they line up
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on the grid in their custom modified electric race planes, to fly wing-tip-to-wing-tip
in what will be a significant milestone for
the aviation industry.
Air Race E CEO and Founder, Jeff Zaltman,
said the series will be a platform for the
development of cleaner, faster and more
technologically advanced electric aircraft.
The racing series will provide a testbed for
innovation and accelerate the journey towards electric commercial travel.
Speaking at the show, Zaltman said,
“These eight teams really are at the cusp
of innovation in the electric aviation space
and will play an important part in creating
cleaner future air travel. We’re proud to

provide them with a platform to put their
technology to the test and see far reaching benefits to the aviation industry as a
whole as we edge closer to making commercial electric flight a reality. We can’t
wait to see them take to the air next year
and encourage sponsors to continue to
get involved and support more teams.”
The race will be the first in a series of headto-head international air races, showcasing the expertise and ingenuity of the pilots and engineers from around the world.
It will see eight planes fly simultaneously
around a tight 5km circuit at 10m above
the ground and at speeds of up to 450kph
– faster than any land-based motorsport.
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AMMROC and CAE Sign MoU
AMMROC and CAE signed a Memorandum of Understanding (MoU) at the show
to pursue training sustainment services in
the Middle East, in the presence of senior
representatives from the two entities.
Under the MOU, the two companies will
cooperate on providing a range of training
sustainment services in the UAE and other
locations throughout the Middle East.
The training sustainment services provided by AMMROC and CAE will include
maintenance and support of simulators
and training devices, contractor logistics
support, courseware development, and
instructors, all of which will provide offset opportunities to further support local
industry.
“This MoU represents AMMROC’s continued collaboration and investments with
leading global entities in aviation and defence such as CAE. Long term partnerships
with our clients is the basis of our business
model and we are keen to work alongside
CAE to improve and diversify our capabilities, through enhanced training that equip
local and international professionals with
the cutting-edge skills they need to face
some of the most demanding defence

Abdul Hakeem Al Muflahi and Marc-Olivier Sabourin

challenges,” said Abdul Hakeem Al Muflahi,
Chief Executive Officer of AMMROC.
Marc-Olivier Sabourin, Vice President and
General Manager, Defence & Security International, CAE, added; “This cooperation with the leading maintenance, repair
and overhaul company in the region will
help us grow our training services in the
UAE and the Middle East. We are excited
to partner with AMMROC and contribute
to developing a highly skilled workforce
locally that can meet the needs of military

customers in the Middle East region.”
The two companies already provide maintenance and support services on the UAE
Air Force and Air Defence A330 Multi-Role
Tanker Transport (MRTT) training devices.
The CAE-built A330 MRTT air refuelling officer part-task trainer (ARO PTT) and CAE
Simfinity A330 MRTT integrated procedures trainer (IPT) were delivered first in
2013 and are used to support the training
of pilots and boom operators.
Visit AMMROC at EDGE stand 605.

Training Next-Gen of F-16 Pilots

N

othing compares to the sound
of freedom. That’s why the F-16
Fighting Falcon continues to fly
as one of the world’s most successful
combat-proven multirole fighters after more than four decades of service.
More than 4,600 aircraft have been
delivered to date by 30 customers
worldwide.
To prepare F-16 pilots and maintainers,
Lockheed Martin provides adaptable
simulation and training products designed to meet both basic training
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designs and advanced employment
dynamics. This readies customers for
the most demanding and critical missions sets. The company develops and
delivers capability through training to
support customer operations in the 5th
Generation battlespace.
The excellence of the F-16 results from
the blending of the advanced jet coupled with thorough
training. Just as the F-16
remains a revolutionary aircraft; the training that enables its success is also leading a revolution into advanced
pilot and maintenance training.

Today’s pilots and maintenance teams
don’t just perform tasks at an increased
tempo; their understanding of the environment requires a technical depth
that drives rapid changes in training.
Lockheed Martin’s F-16 training solutions deliver robust tools and a curriculum that changes with real world
employment tempo.
Incorporation of virtual and mixed reality with high fidelity environments
increase student throughput by shortening training timelines and broadening training spectrum. Additionally, the
training merges real-time operations
through advances in Live, Virtual and
Constructive (LVC) applications.
Visit Lockheed Martin at stand 1165.
20 Nov, 2019

Keeping Defence Forces Safe
Collins Aerospace, a leader in technologically advanced and intelligent solutions
in aerospace and defence and one of the
world’s largest suppliers of products in the
segment, is making a strong presence at
the show.
“At the Dubai Airshow, we’ll be showcasing solutions that enable a more intelligent, more connected and more electric
aerospace and defence industry,” said Kelly Ortberg, Chief Executive Officer
of Collins Aerospace.
“The systems on exhibit, ranging from nose-to-tail systems
for commercial aircraft to advanced networking technologies for the military, are designed
to enhance the passenger experience, ensure mission success
and provide enhanced
value for customers
worldwide” he told
Nation Shield in an
interview.
Ortberg said the
exhibits included
a cockpit display
featuring Pro Line

Fusion integrated avionics now on more
than 20 commercial and military platforms ranging from light business to
commercial air transport aircraft; a cabin
display highlighting Stage and Venue
cabin management and entertainment
systems for better passenger experience,
and a defence systems display featuring technologies for air, ground and sea
that keep defence forces safe, decisively
aware and navigating confidently to
gain an advantage within the battlespace.
He said the Middle East was a
key market for Collins Aerospace,
which continues to position itself
in the Gulf in order to deliver the solutions that its civil and military
customers need.
Ortberg said Collins
Aerospace has enjoyed a special
relationship with
the UAE. “We’ve
been present in
the region for
more than 20
Kelly Ortberg
years, and we’re

committed to the region in the long-term,
and specifically to the UAE. Our strategy
is to continue to invest locally, helping to
build a regional defence and aerospace
industry, in line with the regional policies
for economic diversification “Area 2071”,
Abu Dhabi 2030”, develop new partnerships and train local talent to strengthen
our presence.
“Our objective is to continue to serve our
customers in the UAE with the highest
standards of operational excellence and
help them in their future growth with the
most innovative and trusted solutions and
services.”
Ortberg pointed out that Collins Aerospace works with customers to tackle
the toughest challenges in aerospace
and defence. “We work in one of the
most complex industries in the world
right now. Solutions on and off the aircraft are highly integrated and almost
always from multiple providers.” He added that Collins is also developing nextgeneration avionics that provide highly
advanced air vehicle and mission management capabilities.
Visit Collins Aerospace at stand 1055.

flynas Orders 10 A321XLRs
flynas, Saudi Arabia’s first low-cost airline,
signed a firm order for 10 A321XLRs at
the show. The agreement was signed by
Bandar Almohanna, flynas Chief Executive
Officer and Christian Scherer Airbus Chief
Commercial Officer.
In 2016, flynas signed an agreement for 80
A320neo family and currently operates a
fleet of 27 A320ceos and 4 A320neos.
In 2018, the airline transported more than
6.6 million passengers on 60,000 domestic
and international flights. It is currently operating over 1,200 flights weekly to 17 domestic and 53 international destinations.
The A321XLR is the next step from the
20 Nov, 2019

A321LR which responds to market needs.
The aircraft will deliver an unprecedented
Xtra Long Range of up to 4,700nm – with
30 per cent lower fuel consumption per
seat, compared with previous-generation

competitor jets. At the end of October
2019, the A320neo Family had accumulated more than 7,000 firm orders from over
110 customers worldwide.
Visit Airbus at stand 940.
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Astronaut Al Worden Presents
Scholarships to Emirati Students

By Sakha Pramod
Four Emirati students and two educators
received the first “Astronaut Al Worden
Endeavour Scholarship” award during a
ceremony in the USA Partnership Pavilion at the show. The award will entitle the
winners to an all-expenses paid, weeklong astronaut training at U.S. Space and
Rocket Center’s renowned Space Camp in
Huntsville, Alabama.
At the function, which was held on the
second day, Apollo 15 Command Module Pilot Col. Al Worden, USAF-Retd.,
after whom the scholarship is named,
announced the winners with Tom Kallman, President and CEO of the Kallman
Foundation, the not-for-profit arm of U.S.
trade show organiser Kallman Worldwide,
which administers the programme.
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The Kallman Foundation,
the not-for-profit arm
of Kallman Worldwide,
administers the
programme.

They were joined by H.E. Dr. Mohammed
Nasser Al Ahbabi, Director General of the
UAE Space Agency, John Rakolta, Jr., U.S.
Ambassador to the UAE, and government,
military and industry leaders to congratulate the winners. The awards announced
in Dubai are the first of 40 scheduled to be

presented at major air shows around the
world over the next two years.
“Current events, including the 50th anniversary this week of the Apollo 12 moon
landing and the successful flight last
month of the UAE’s first astronaut in space,
Hazzaa AlMansoori, provide a unique opportunity to reflect on the positive impact
space programmes have had on society,
and re-emphasise the need for continued
support of public and private initiatives
dedicated to aerospace exploration and
commerce,” said Kallman.
“Nation-to-nation, in partnership with
the UAE Space Agency, industry partners
around the world and the leaders of Space
Camp, the premiere astronaut training experience, we’re proud to present the first
Astronaut Al Worden Endeavour Scholarship to honour the past and launch the
future of space exploration in the UAE.
“As a lifelong advocate for STEM education
and exploration, I am deeply honoured
and excited to congratulate the first recipients of this scholarship,” said Worden.
“When you consider the decades of rigour
and discipline it’s going to take to successfully put people from Earth on Mars, and
that the UAE has plans for establishing a
colony on Mars by 2117, we need to pick
up the pace. The pipeline for STEM talent
can handle a lot more volume!”
As one of only 24 people who have flown
from the Earth to the Moon and back,
Worden is a role model for career engineers. In the decades following his historic
1971 flight, he has applied his business
acumen, technical talents and passion for
innovation to a wide range of interests in
industry, academia and public service.
Since 1982, Space Camp has inspired the
next generation of astronauts, engineers
and scientists through an immersive programme that includes astronaut training and simulated space missions. Space
Camp alumni include NASA and European
Space Agency (ESA) astronauts as well as
engineers, scientists and technologists in
myriad disciplines around the world.
20 Nov, 2019

ADASI Partners with
SwissDrones

ADASI, the regional leader in autonomous
systems and services, signed a contract at
the show with SwissDrones, a high-tech
company based in Switzerland that specialises in the development and production of UAVs for superior endurance in
critical unmanned aerial applications. Ali
Al Yafei, CEO of ADASI, inked the agreement with Lukas Obrist, Interim CEO of
SwissDrones Operating AG.
The partnership will allow ADASI to integrate other payloads on SwissDrones
SDO-50V2, and exclusively sell the drone
within the UAE. Once activated and deployed, the drones will be used across a
variety of industries including the oil and
gas and construction sectors, as well as for
infrastructure surveying purposes – ena-

Ali Al Yafei and Lukas Obrist

bling companies to safely and efficiently
survey and manage assets.
Al Yafei said: “We are delighted to enter
into this partnership with SwissDrones,

and to be able to promote the small drone
within the UAE. We see this as an opportunity to continue employing the latest
technologies to give an edge.”
Obrist added: “We are honoured to have
signed this agreement and are confident
that this relationship will advance the development of the autonomous and special
mission systems industry in the UAE.”
SwissDrones has indicated that it will collaborate with ADASI on the SDO 50 V2 vertical take-off and landing (VTOL) model,
reportedly the only UAV in the market that
is capable of lifting more payload than its
own empty weight. The SDO 50 V2 VTOL
boasts impressive specs, easy operability
and readiness to fly in just 15 minutes.
Visit ADASI at EDGE stand 605.
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Boeing and Etihad Airways
Go Green
Boeing and Etihad Airways announced
at the show that one of the airline’s 787
Dreamliner airplanes will serve as a flying
laboratory for testing procedures and initiatives that could further reduce fuel consumption and carbon emissions, as a part
of a growing partnership to advance the
sustainable growth of aviation.
“Innovation, productivity and sustainability are core values and objectives of Etihad Airways and of Abu Dhabi,” said Tony
Douglas, Group Chief Executive of Etihad
Aviation Group. “The Boeing 787 Dreamliner is a key enabler of all three.”
The specially-themed 787 will enter service early next year and operate regular

flights in Etihad Airways’ network, while
periodically serving as a test bed for assessing environmental sustainability
initiatives. The project builds on Etihad’s
ample experience with the super-efficient
airplane.
“The 787 Dreamliner and its track record of
environmental performance makes it the
perfect platform to advance our industry’s
commitment to sustainable growth,” said
Stan Deal, president and chief executive
officer of Boeing Commercial Airplanes.
“We look forward to continuing our collaboration with Etihad Airways to identify
more opportunities to improve efficiency
across commercial aviation.”

Elettronica’s
SOJ Platform
Highlighted

Elettronica Group is displaying its technologies, with a particular focus on the
next-genration jammers, at the show. The
company is demonstrating a turn-key solution for a very high performance Stand
Off Jammer (SOJ) Platform.
The SOJ is part of the Electronic Attack &
Mutual Protection System (EAMPS) family,
which guarantees the EA and Mutual Protection capability to several different platforms, in different arrangements. Its goal
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is to reduce long-range radar coverage on
friendly intruders, and consequently delay
their engagement, allowing them to enter
in the enemy area.
Countering highly mobile, coordinated
and networked defence systems, requires the capability to effectively manage the EM spectrum for both radar and
communication waveforms, denying the
enemy, not only the opportunity of detecting and tracking targets, but also the

Boeing and Etihad Airways also announced that Boeing will provide multiple services for the airline’s Dreamliner
fleet, including the Component Services
Programme, Landing Gear Exchange,
and High-Value Components Exchange,
programmes that help an airline simplify
asset and maintenance management, reduce spare parts costs while improving
parts availability. The agreements also
include a customised material parts package and three Quick Engine Change (QEC)
kits that enable Etihad to quickly return an
airplane to service if an engine needs to
be repaired or replaced.
Visit Boeing at stand 1110.

resources to engage them in a coordinated air defence action. The SOJ platform
with the Electronic Order of Battle (EOB) SIGINT suite, achieves this capability with
an accurate and up-to-date awareness
of enemy assets characteristics and their
deployment.
Installed on a large body platform flying
at a safe distance from enemy assets, the
SOJ, together with a smart management
of the electromagnetic spectrum and
proper technical and tactical procedures,
can enhance the effectiveness of the mission, filling all the gaps related to the intrinsic technological vulnerabilities.
The capabilities for a modern SIGINT and
SOJ system include effective radiated
power, higher accuracy, accurate geolocation of radar emitters. and high number
of COM-JAM simultaneous engagements.
Visit Elettronica at stand 1532.
20 Nov, 2019
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Providing Real Time, Critical
Flight Information
A head-up display or HUD, as it’s widely
known, is a see-through display that sits
directly in a pilot’s line of sight, significantly increasing situational awareness.
The system presents real-time, critical
flight information overlaid onto a view
of the outside world, allowing pilots to
digest vital data with a ‘head-up, eyesout’ approach. Lee Tomlinson, Director of
Head-Up Displays, ES, BAE Systems, briefs
Nation Shield on the many superior features of LiteHUD, an ultra-compact HUD
that can be integrated into almost any
cockpit.
How does LiteHUD work?
LiteHUD works using our patented optical Waveguide technology. This disruptive technology removes the complexity,
mass, and volume associated with a conventional HUD by innovatively manipulating light through parallel sheets of glass.
What platforms can LiteHUD be integrated into? Has it been selected for any?
LiteHUD can be integrated into any platform and has already been selected for 7

LiteHUD is 60
per cent smaller
and 50 per cent
lighter than
conventional HUDs.
Lee Tomlinson
BAE Systems

Frequentis and Bin Hilal
Enterprises Team Up

F

requentis has partnered with Bin Hilal
Enterprises to support the market demand for mission-critical solutions in
the UAE. Bin Hilal Enterprises is known for
delivering state-of-the-art technologies,
products and services to the UAE defence
sector. By partnering with Bin Hilal Enterprises, Frequentis aims to increase its footprint in the defence market in the UAE.
One of Frequentis’ key strengths in the
civil domain, which is now gaining attention in the defence market, is its remote digital tower solution. “Remote
air traffic control tower (RT) and digital
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tower solutions have already been tested and put into operation at civil airports
around the world, but the potential for
defence organisations is even greater.
The Frequentis smartVISION system allows controllers to benefit from an enhanced view of the airfield, compared to
the one from a conventional tower with
additional features like object detection,
tracking and infrared available,” says
Hank Ruebenstrunk, Head of Regional
Sales Unit Middle East.
In October 2019, Frequentis completed installation of its remote digital tower solu-

platforms across a variety of aircraft types
including Turboprops, Fighters and Transport aircraft.
What are some of the benefits/discriminating features of LiteHUD?
LiteHUD is 60 per cent smaller and 50 per
cent lighter than conventional HUDs. It is
compatible with a multitude of different
aircraft and can easily be integrated with
a Large Area Display. It is also up to 40 per
cent more reliable than the old analogue
HUDs that are still in service today. LiteHUD is market leading in its combination
of size, weight and performance benefits
as well as its ability to significantly reduce
the through life cost to the end user.
Where is LiteHUD produced and how
much demand is there for the capability?
LiteHUD is currently produced at BAE Systems’ facilities in Rochester, UK, and drawing upon a global supply chain we are able
to offer a range of options for industrialisation and support. We are expecting sales
in excess of 1,500 HUDs in the future.
Visit BAE Systems at stand 1256.

tion for Santa Cruz airfield in Brazil, making
it the first such system in South America.
Here 16 high-performance, Pan-Tilt-Zoom
(PTZ) cameras located around the airbase
feed data back to a 14-screen video wall in
a bespoke remote tower facility, creating a
360-degree panorama view of the airfield.
In addition, the U.S. DoD are currently testing the mobile, deployable version of the
Frequentis smartVISION system, and will
begin testing the fixed version in March
2020.
“We are looking forward to supporting
Frequentis, helping them to grow their
technology base in the Middle-East, bringing their experience and mission-critical
technology portfolio to the region,” adds
Humaid Al Ahaheri, Vice Chairman Bin Hilal Enterprises.
Visit Frequentis at DIMO Corp stand 1358.
20 Nov, 2019
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Embraer, Falcon Aviation

Strengthen Partnership

E

mbraer announced at the show that
Falcon Aviation’s newest facility located at Al Maktoum International Airport (DWC), has been approved as an Embraer Authorized Service Center (EASC) to
expand their support for Legacy 600/650
and Lineage customers in the region.
Falcon Aviation may perform scheduled
and non-scheduled maintenance, component and part exchange, types of inspections at different levels of complexity for
those aircraft platforms.
“We are humbled to extend our partnership with Falcon Aviation and offer owners
and operators the best maintenance solutions at Dubai’s newest airport, a strategic
hub for our customers in the region,” said
Frank Stevens, Embraer’s MRO Global Vice
President Services & Support.
“Being part of Embraer’s global network
of Authorized Service Centers is a strong
endorsement for our services, and we
are proud to extend our capabilities by
offering support to customers at Dubai’s
Al Maktoum International Airport,” said
Captain Raman Oberoi, the COO of Falcon
Aviation Services.

Falcon Aviation’s
newest facility has been
approved as an Embraer
Authorized Service
Center.

The signing was attended by Ronnie McCrae, Falcon Aviation’s Service Center
Manager; Nicolas Tejera, Falcon Aviation’s
Head of Technical Department; Ricardo
Bechara, Embraer’s CRM Director; Captain
Oberoi, and Rafael Cagnin, Embraer’s Service Center Network Manager.
Visit Embraer at chalet A47.

Air Astana to Buy Boeing 737 MAX 8

A

ir Astana intends to order 30 Boeing 737 MAX 8 airplanes to serve as
the backbone of its new low-cost
airline FlyArystan, the Kazakh flag carrier
and Boeing announced at the show. The
companies signed a letter of intent for the
airplanes with a list price value of US$3.6
billion.
Since beginning operations in May 2002,
Air Astana has grown its business from its
hubs in Almaty and Nur-Sultan (formerly
Astana), sprouting a network that serves
major cities across Kazakhstan, Central
Asia, Asia, China, Europe and Russia. It operates a fleet that includes the Boeing 757,
20 Nov, 2019

767 and the Airbus A320 family.
In May, Air Astana launched FlyArystan to
better compete in the growing low-cost
segment. The company says the new airline has seen strong ticket sales in just first
few months of operation. The plan is to expand the fast growing domestic network,
with international services to Moscow
commencing next month.
“Since its launch in May this year, FlyArystan has exceeded all expectations and it
is clear that low cost air travel has a great
future in Kazakhstan and Central Asia,”
said Peter Foster, President and CEO of
Air Astana. “Air Astana has had a strong

relationship with Boeing ever since the
airline started flying in 2002 with a pair
of 737NGs. Today, we operate both 757s
and 767s and we believe that the MAX will
provide a solid platform for the growth of
FlyArystan throughout our region”.
“Air Astana has become one of the leading
airlines in Central Asia with its deep focus
on safety, reliability, efficiency and customer service. At Boeing, we share those
same values and are honoured to expand
our partnership with the 737 MAX,” said
Stan Deal, President and Chief Executive
Officer of Boeing Commercial Airplanes.
Visit Boeing at stand 1110.
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UAE Announces Intention
to Procure More Aircraft

A

t the show, the UAE announced
that they intend to conclude a contract amendment for the purchase
of two additional G6000 Airborne Early
Warning & Control aircraft from Saab.
The UAE also announced its intention to
purchase three Airbus A330-MRTT in the
near future.
According to Saab, the potential order

value related to this contract amendment
would be US$1.018 billion.
A period of final negotiations will now follow. Saab has not yet signed the contract
amendment or received an order relating
to the announcement.
The original development and production contract for GlobalEye was awarded
to Saab at the Dubai Air Show in No-

vember 2015 by the UAE with an initial
order for two systems. An additional order by the UAE for a third system was announced in 2017.
SAAB’s G6000 platform provides air, maritime and ground surveillance in a single
solution. It combines a new extended
range radar with the ultra-long range
Global 6000 jet aircraft from Bombardier.

Smart Support at Every Stage

S

upport for aircraft or systems or any
other defence systems is very crucial to avoid cost overruns. Saab, a
defence major that serves the global market with products, services and solutions
within military defence and civil security,
has chosen to meet this need through mutual benefit and long-term partnerships.
When purchasing a new product or system, the total life cycle cost is often overlooked as focus shifts to the direct investment. But often the cost of operating and
support by far exceeds any investment
cost. Performing a real life cycle cost calculation makes this painfully apparent.
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Naturally, this depends on the length of
the life cycle and varies between products
and systems, but in military operations,
products and systems tend to stick around
for a rather long time.
According to the U.S. Department of Defence, life cycle cost is the sum of four
major cost categories: research & development, investment, operating and support
and disposal.
By taking control of your life cycle cost, and
designing an efficient and tailored support
solution from the very beginning, a lot of
time, money and resources can be saved.
Every single product or system has a life

cycle and needs to deliver maximum
availability while staying cost effective at
all times. You cannot allow the support
requirements to be a distraction; you
need to stay focused on your core operation. You simply need smart and efficient
support.
Saab’s vast portfolio of high-end products
stretches over all domains, and this means
the company’s support services do as
well. The support provided is tailor-made
to your needs; it can begin in the earliest
stages of planning and continue through
to decommissioning, if you want to.
Visit Saab at stand 1060.
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BLAZING
AHEAD

HIGH-ENERGY LASERS
Arming today’s warﬁghters with tomorrow’s weapons, Raytheon
delivers high-energy lasers and combat-proven sensors in a
single package. Now you can neutralize the most agile of
threats with the most advanced laser defense system.

RAYTHEON.COM/LASERS

VISIT US AT EXHIBIT STAND 1155
© 2019 Raytheon Company. All rights reserved.
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Raytheon Highlights Layered

Counter UAS Systems
By Nafeesa Mohammed

S

mall Drones are quickly evolving
from unharmful gadgets to weaponised unmanned aircraft systems
(UASs). In fact, drone technology is expected to advance further, and experts
warn about autonomous drones that are
less susceptible to jamming. In an interview with Nation Shield, Evan M. Hunt,
Strategy & Business Development, High
Energy Laser & Counter – UAS Electronic
Warfare Systems, Raytheon Space and
Airborne Systems, explains why layered
counter UAS solutions are the best for protecting critical facilities.
“Raytheon specialises in air defence systems and counter UAS systems, and has
optimised multiple technologies to fight
diverse airborne threats. And drones are an
evolving threat posing challenges that are
unique to every scenario. The best solution
is the layered solution, which gives an air
defender multiple technology options to
use from, and allows them to choose a particular solution according to the threat.”
Hunt says that drones are being increas-

H

Honeywell &
SAUDIA Extend
APU Deal

oneywell has been selected by
Saudi Arabian Airlines (SAUDIA)
to extend maintenance services
for Auxiliary Power Units (APUs) installed
on the airline’s fleet of Airbus A330 and
Boeing 777 aircraft. The two companies
are extending their current partnership,
which will enable SAUDIA to structure
their fleet and APU maintenance planning in line with the needs of their fleet
expansion programme. By optimising
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to tackle multiple drones together” Hunt
ingly militarised, and they can be easily
added.
modified to carry lethal weapons, identify
Talking about the future threats in the
targets at long ranges, and carry out elecUAS domain, Hunt said that drones would
tronic warfare (EW) attacks. They are also
be more sophisticated in the future. “They
becoming more and more autonomous.
will be more renewable and eventually
These advancements make them less susoperate in swarms. That is where Rayceptible to jamming. Perhaps in the
theon’s layered counter UAS solutions
future, they may have their own
will have an advantage. It will be able
navigation system and become
to differentiate friendly drone and
too hard to kill.
threats and engage accordingly. Our
“If you are protecting a critical
high-energy microwave can disrupt
area, you would need the right
the command control of swarming
solution for UASs that cannot be
drones to take a number of
jammed. It can be a Howler
them down together. “
System if it’s the military
Raytheon is highlightbase so you can destroy
ing the Layered Counthem at a very long
ter UAS solutions
range. However, if it’s
including
Howler
a palace, government
System, High-enerfacility or an airport, it
gy weapon systems,
can be laser jammers.
and anti-jammers
We at Raytheon also
at the show.
have next-generation
Visit Raytheon at
technologies like highstand 1155.
energy microwave system
Evan M. Hunt

APU maintenance processes, the airline will provide an excellent passenger
experience through increased aircraft
availability and improved passenger
comfort.
“With SAUDIA deploying more than 600
aircraft on average daily, aircraft availability and scheduling optimisation is critical
to the airline’s operation,” said Sami Ali
Sindi, Director General of Saudi Arabian
Airlines Corporation. “By extending our

APU maintenance agreement with Honeywell, we will continue to enhance our
maintenance scheduling programme and
strengthen our commitment to deliver a
timely, reliable, efficient and comfortable
service for our passengers.”
With this agreement, SAUDIA will distribute its APU maintenance needs between
Honeywell’s Maintenance, Repair and
Overhaul (MRO) facility in Raunheim, Germany, and Saudia Aerospace Engineering
Industries’ (SAEI) Jet Propulsion Center in
Jeddah, a fully owned subsidiary of Saudi
Arabian Airlines Corporation. SAUDIA will
benefit from lower maintenance costs
and high-quality repairs done at both the
Honeywell and SAEI facilities for the 331500 and 331-350 APUs it operates across
its fleet.
Visit Honeywell at stand 1249.
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A Force to Reckon With
L3Harris has come to the Dubai Airshow as
a force to reckon with in the defence sector boasting annual sales of US$3.8 billion
in 2018 and with presence in more than
130 nations. L3Harris focuses on expanding their presence in both military and
commercial markets.
Lt. General Hamad Mohammed Thani Al
Rumaithi, Chief of Staff of the Armed Forces, was seen visiting the stand during his
tour of the show.
“The Dubai Airshow is brilliantly organised
and we are happy to be here. This is an
excellent platform for L3Harris to display
our solutions,” Gary W. Rosholt, RDM, USN
(Retd.), corporate vice president, Middle
East Operations, said.
L3Harris’ products are in use at airports
throughout the UAE and the Middle East.
In addition, they offer full-spectrum training solutions to leading UAE airlines. They
also have a full range of military training
systems—to offer end-to-end training for
both pilots and maintenance personnel
for fixed and rotary wing systems.
In partnership with a prominent Emirati
firm, L3Harris is in discussions to offer a
complete pilot training enterprise. In ad-

dition, the company is growing their offerings of strategic and tactical Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance (ISR)
systems along with end-to-end network
communications and data systems to
support them. The company is also excited about a range of counter-unmanned
aerial (UAS) systems that they have been
asked to demonstrate in the Middle East.
L3Harris/ForceX demonstrated the Widow Mission Management system for ISR

Aircraft using a 3-panel display. Widow
provides users with a common operating
picture by intelligently combining video
feeds, imagery, geospatial data and maps
with tools to allow operators to maximise
mission focus.
Other highlights were the multi-spectral
and multi-sensor electro optic infrared
(EO/IR) imaging and targeting sensor systems and fully integrated mission systems
for air, land and sea domains.

L3Harris & PSAA Join Hands
L3Harris won a contract at the show with
the Prince Sultan Aviation Academy (PSAA),
the training arm of Saudi Arabian Airlines
Corporation, to provide a new A320 Reality
Seven Full Flight Simulator (FFS) and Enhanced Flat Panel Trainer (EFPT).
At the awarding of the contract, Captain
Ismael S. Alkoshy, Managing Director,
Prince Sultan Aviation Academy, said,
“L3Harris were able to demonstrate how
they can support and advance our training offering with their industry-leading
technology. We look forward to training
our pilots on this cutting-edge device”.
Robin Glover-Faure, VP Sales and Marketing, Commercial Aviation, L3Harris said,
“The selection demonstrates our ability to
meet the future training requirements of
20 Nov, 2019

customers in the region.”
The selection of the devices follows a rigorous technical evaluation and competitive tender process. They are scheduled
to be delivered and installed at the PSAA
training centre in Jeddah, in mid-2020.

“We are delighted to have L3Harris as our
long-standing training solutions partner,”
added Captain Ismael. “We are confident
that L3Harris will continue to provide
state-of-the-art training equipment”.
Visit L3HAarris at 1355.
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Sheikh Hamdan Visits
Lufthansa Technik
H
is Highness Sheikh Hamdan bin
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai and
Chairman of Dubai Executive Council, was
seen visiting Lufthansa Technik’s booth
at the show. Lufthansa Technik Middle
East (LTME) has increased its footprint for
Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)
services in the Gulf region. The whollyowned subsidiary of Lufthansa Technik
AG has recently expanded both its production capacity as well as its product
and capabilities portfolio. In addition, the
company welcomed several new major regional and supra-regional customers and
increased its workforce at the Mohammed
bin Rashid Aerospace Hub at Dubai South
Airport (DWC).
Since the inauguration of the new facility
in 2017, LTME’s customer base has seen
continuous growth and now stretches
beyond the Gulf region with the company
also providing regular services to several
African and East-Asian airlines. Moreover,
the company was recently able to further

strengthen its local customer base in the
Middle East by providing ad-hoc maintenance services within its repair portfolio for Gulf Air, the national carrier of the
Kingdom of Bahrain.
“The establishment and further expansion of Lufthansa Technik Middle East is
progressing well. Our new facility inaugurated two years ago has significantly

strengthened our footprint in the region,”
said Ziad Al Hazmi, Chief Executive Officer
of LTME.
“With ongoing investments in our local
product and capabilities portfolio as well
as in the local people, we are looking forward to further expanding our contribution to this important region,” he added.
Visit Lufthansa Technik at booth 1150.

Ready to Tackle Any Terrain

O

shkosh Defense is putting its
ultra-modern Joint Light Tactical
Vehicle (JLTV) in the spotlight at
the show.
The JLTV is designed for never-beforeachieved speed, power and protected
mobility outside the wire. From its TAK-4i
intelligent independent suspension system to scalable levels of protection and
complete plug and play C4ISR capability,
the JLTV is the go-anywhere, do-anything
light tactical vehicle.
The vehicle is designed to climb nearimpossible slopes when there is no time
to plan another route. Its drivetrain and
suspension system can go up any steep
incline and through rocky ravines.
Visit Oshkosh at stand 1475.
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P R E C I S I O N
G E T T I N G
F I R S T
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In a world where aerospace success is measured not just in speed and altitude but in
millimetres and micrometres, precision is all-important. The advanced technology in
everything we do, from complete weapons systems to precision-engineered parts, is
calibrated expertly, assembled with rigour and designed to perform.
At EDGE, we provide end-to-end & advanced technology solutions for defence & beyond.

Discover more at edgegroup.ae
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ETS Collaborates With Kratos
ETS, a leading provider of IT, engineering
simulation and manpower augmentation
solutions, signed a collaboration agreement with U.S.-based defence contractor
Kratos Defense & Security Solutions (Kratos) to offer air target services. Dr. Fahad
Al Yafei, President of Platforms & Systems
- EDGE, and Jared Ethier, Director of Business Development, Target Systems at Kratos, finalised the agreement at the show
in the presence of senior representatives
from the two entities.
The agreement engages Kratos to provide world-class aerial target solutions
and the training of pilots, operators and
technicians. The agreement establishes
ETS as one of the world’s top providers of
air target services and enables the company to enhance the performance of the
war fighter in a wide range of combat
situations.
Dr. Al Yafei said: “The collaboration with
Kratos reinforces our commitment to
strengthening the security infrastructure
through investing in the training of our
defence forces. We see this as the beginning of a new chapter in our service deliv-

ery capabilities, supported by our extensive expertise in advanced technologies.
We look forward to building preparedness and a highly qualified workforce capable of meeting the rigorous demands
of an increasingly unpredictable threat
landscape.”
Ethier added: “As a key stakeholder in the

EFTA T

Equips
Students
With
the Best
Skills
6

he Emirates Flight Training Academy (EFTA) is showcasing its cadet training programme and two
of the 27 aircraft in its fleet of Cirrus
SR22 and Embraer Phenom 100EV aircraft, at the show.
Captain Abdulla Al Hammadi, Vice
President Emirates Flight Training
Academy said: “It has been an extremely fruitful and rewarding journey
as we continue on this path of providing world-class aviation training. We
have crossed several key milestones
in these two years in terms of cadet
progression, new partnerships, taking delivery of our full fleet of aircraft,
inducting advanced technology, and
building up our facilities. We are looking to attract and train young and keen
talent, who will become career-ready
after graduation and help address the
regional and global shortage of skilled
commercial pilots.”

defence industry, ETS is ideally positioned
to help us leverage the region’s potential
for technological advancement and specialisation in the national security domain.
We are keen to continue supporting the
region in bolstering its defence capabilities in the years to come.”
Visit ETS at EDGE stand 605.

EFTA currently has 252 students, including 11 female cadets, drawn from
seven nationalities. The Academy has
recently inducted its 17th cohort, with
the first cohort of around 17 students
all set to graduate in March 2020.
The academy has just received its sixth
simulator, which is now part of the training facility near Dubai World Central.
The Academy was the launch customer
for these six mini full-motion flight simulation training devices, which are the
first of their kind in the global aviation
industry. These have been modelled
and configured for training cadets on
the two aircraft types in its fleet.
This year, 27 cadets completed their
first solo flights on the Cirrus SR22
and have clocked up a collective 3,671
hours and 19 minutess of flying this
fleet of 22 aircraft. Each cadet is required to complete a total of 185 hours
flying aircraft.
20 Nov, 2019
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Tawazun & French DGA
Establish Committee for Strategic
Technology Development

A

s part of their joint commitment
to build industrial capabilities and
innovative solutions, Tawazun
Economic Council (Tawazun), the UAE defence and security industry enabler and
the Direction générale de l’armement
(DGA), the French government defence
procurement and technology agency,
have set up a joint steering committee to
drive cooperation in fields of research and
development.
The partnership was signed at Tawazun’s
chalet by H.E. Tareq Abdul Raheem Al Hosani, Chief Executive Officer of Tawazun
and Lieutenant General Thierry Carlier,
DGA Director of International Directorate,
in the presence of delegates from both
parties.
Following the signing, H.E. Tareq Abdul
Raheem Al Hosani, said: “The UAE and
France enjoy close ties, which have only
grown stronger in recent years with numerous commercial opportunities in key
industrial sectors including trade, investments, renewable and nuclear energy, oil,
defence, security, education and culture.
The establishment of the joint steering
committee with DGA marks a new and important step in further enhancing bilateral
relations, as we establish a framework for
joint projects that will be announced in
the very near future.”
Lieutenant General Thierry Carlier, DGA
Director of International Directorate, added: “As the UAE and France enjoy strong
bilateral ties, the joint steering committee will further reinforce cooperation
between the two nations in the defence
industry, which is an essential pillar of our
two countries strategic relationship. This
cooperation with reaffirm DGA’s commitment to identifying new opportunities
with our partners in Tawazun.”
Building National Capabilities
As part of these efforts, Tawazun signed an
agreement with MBDA France, a leading
European developer and manufacturer of
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missiles, to establish the region’s first missile engineering center. Acting as a design
authority for missile systems in the UAE,
the centre will provide know-how in the
development and engineering of weapon
systems and the facility will be the first of
its kind for MBDA France in the Middle
East and North Africa.
This cooperation marks an important
milestone for the UAE as it contributes to
meet the needs of the country in the areas
of R&D, as well as technology transfer in
the field of smart missile systems.
Tawazun Economic Program also signed
an agreement with Dassault Aviation to
establish a flight-testing facility in the UAE.
As the only regional center to host these
capabilities, it is expected that over 18
countries will benefit from its services
bringing significant economic impact.
These projects will further build the UAE’s
national capabilities in strategic sectors
and will create an ecosystem that can be
utilised by the local market, bringing value
to the industry and the nation.
Earlier this year, Tawazun also penned

agreements with French defence contractors Thales and Safran to establish
centers of excellence for radars and optronics respectively. Representatives from
MBDA, Dassault, Thales and Safran were
all on hand to witness the signature of the
agreement.
The agreement with Thales Emarat, 100
per cent owned by Thales, will focus on
centres of excellence for critical systems
such as radar, radio communications and
a variety of defence and digital aerospace
technologies. Thales Emarat Technologies
will be based on the development of local engineering capabilities and will foster
local partnerships and cooperation with
industrial stakeholders. The recently inaugurated company, EDGE, will be the first of
these key partnerships.
The signings during the airshow are part
of Tawazun’s commitment to the development of a sustainable defence and security industry by supporting economic
diversification in the UAE, in line with the
leadership’s directives.
Visit Tawazun at chalet A39.
20 Nov, 2019

Irish Minister Visits Nation Shield
By Major Ahmad Al Shehhi
Pat Breen T.D. Ireland’s Minister of State for
Trade, Employment, Business, EU Digital
Single Market and Data Protection visited Nation Shield at the show yesterday.
He spoke about the show and its significance to the industry. Breen highlighted
the strong trade links between the two
countries, and in the aviation sector,
particularly.
“Ireland and the UAE share a strong connection when it comes to the aviation
sector, which is why we are on a state mission here. We are meeting with some of
the Emirati (regional) companies and discussing partnerships. We are happy with
the response from the visitors at the Irish
stand,” Breen said.
Irish companies can play a significant role
in the global aviation sector because of
their solid record in the industry. Speaking on the importance of the show to Irish
companies, he said, “A lot of business is
done at the airshow. We are meeting several businesses and airlines who are very

keen on taking our partnerships further.
We have our best aviation companies
here, as well as the Enterprise Ireland,
which supports the indigenous companies in Ireland. I am sure that the collaboration between Ireland’s aviation sector
and Dubai will continue to grow. And I am
hoping to meet some of the companies
from Ireland here.”
He congratulated Dubai for another successful edition of the event.

“Aeroplane makers are now wary about
the environmental effect of aviation and
are focused on providing futuristic solutions that address this challenge. You can
see many exhibitors here highlighting
composites, energy-efficient and costefficient solutions.
“This is a very exciting time for aviation,
people are travelling a lot, and connectivity is essential for them so the demand will
not go down,” Breen added.

UAE’s Space Feats, a Matter of
Pride for the Region
By Captain Khalfan Al Kaabi
Afghanistan’s Minister of Defence Asadullah Khalid said that the achievements of
UAE in the space sector are a matter of
great pride for the entire Muslim world, at
the aishow yesterday.
“As a Muslim brother, we are proud of the
achievements of the UAE, an Arab country.
I understand that one of our brothers from
the UAE is planning to land on the moon
soon. We have an Afghan who landed on
the moon in 1986, and his name is Abdulla
Haq. We are proud that now another brother will be reaching the moon,” Khalid said.
“In a very short period, the UAE has
achieved so much, be it business or technology. The UAE has made great strides in
aviation and other segments.”
He was all praise for the Dubai Airshow.
“The show is excellently organised. We get
20 Nov, 2019

to meet different companies. Besides, air
display was magnificent and there were
many aircraft in action. Dubai Airshow is
more methodically planned. The diversity
of products and services that are featured
here is amazing,” he said.

He had a word of praise for Nation Shield
as well, saying he would like to exchange
content between the magazine and Afghanistan Army Magazine. “The people of
UAE should be proud of their Army. I wish
your country would continue to do well.”

3

4

Record Breaking Deals Signed

T

he deals include three key ammunition contracts. The first was
with Halcon Company to purchase
various ammunitions for a value of AED
3,600,000,000, a deal with Raytheon Company to purchase ammunitions for Patriot
System for Air Forces and Air Defense for
a value of AED 1,307,220,700, and lastly a
contract with Global Industrial & Defence
Solutions Company to purchase ammunitions system (fuses) for a value of AED
33,057,000.
The MOD also placed a contract with
Denel Dynamics to purchase reconnaissance systems for the Armed Forces for a
value of AED 183,650,000, signed a contract with International Golden Group to
purchase a joint fire training simulator for
a value of AED 16,200,000, as well as contracted Aquila Aerospace to purchase reconnaissance systems including training
services for a value of AED 734,000,000.
A series of maintenance deals were also
inked. These included:
• Thales Six GTS France to provide spare
parts and maintenance works for the
air communication system for a value of
AED 30,100,000
• Global Aerospace Logistics to provide
maintenance services for aircraft for a
value of AED 749,245,368
• Leonardo S.P.A. to provide technical support for Aermacchi aircraft for a value of

AED 7,308,000
• Rockwell Company to provide technical
support for Target Detection System for
a value of AED 3,434,255
• Safran Helicopter Engines to provide
technical support and technical amendments in aircraft for a value of AED
22,356,824
• Advance Navigation & Positioning Corporation to provide technical support
and technical amendments in aircraft for
Joint Flight Command for a value of AED
11,669,073

• Rheinmetall Air Defence Company to
provide maintenance of Sky Guard System for a value of AED 5,072,608
Furthermore, a deal was inked with Poly
Technologies Company to purchase radar detection systems for a value of AED
78,969,500. A contract with Lima Aviation
was also made to purchase and install
thermal cameras and infrared system for
a value of AED 149,204,624 and Al Tuff
Company were contracted to purchase
air equipment systems for a value of AED
45,758,000.

GAL Wins AED3.5 Billion Contract
with UAE JAC

GAL (Global Aerospace Logistics) announced that it has been awarded an AED
3.5 billion contract to provide comprehensive maintenance support for the fleet of
the UAE Joint Aviation Command (JAC).
The new contract reinforces GAL’s role as
a strategic partner for the JAC, in delivering full spectrum of maintenance support
services.
GAL CEO Khalid Al Breiki said: “We are

2

honoured by the continued faith that the
UAE Armed Forces has shown GAL for the
delivery of aviation maintenance support
services for the JAC fleet. We will continue
to bring innovative solutions to enhance
turnaround times and maximise fleet
availability – and explore further opportunities to deliver comprehensive life cycle
support solutions that deliver value and
operational efficiencies to the JAC.”

Yesterday, GAL also signed its first international contract with the Kenyan Ministry of Defence to provide
MRO services to the Kenya Air Force.
GAL is a leading regional provider of integrated aircraft sustainment solutions.
Working with the world’s largest OEMs and
MRO service providers, the company helps
achieve fleet readiness.
Visit GAL at EDGE stand 605.
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127
AED billion

Day 3 Total Deals
Around

Record Breaking
Deals Signed
Speaking at a press conference on day
three of the show, Major-General Pilot
Abdullah Al Sayyed Al Hashemi, Assistant
Under-Secretary of the Ministry of Defence
(MOD) for Support Service and Major General Staff Pilot Ishaq Saleh Al-Balushi, Head

UAE Announces
Intention to
Procure More
Aircraft
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of the Executive Directorate of Industries
and Development of Defence Capabilities
at the Ministry of Defence, announced 16
new MOD deals. This brought the total value of the signed contracts on day three to
AED 6,977,245,952.

02

Astronaut
Al Worden
Presents
Scholarships to
Emirati
Students

18

